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До уваги читачів! 

Наукова бібліотека університету пропонує нашим користувачам 

чергове число інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Мета цього 

видання – поінформувати читачів про нові надходження літератури до нашої 

бібліотеки за жовтень–листопад 2014 року. 

Слід мати на увазі, що до бюлетеня увійшли лише ті видання, які 

вже пройшли відповідну науково-технічну обробку, уведені як у традиційні, 

так і електронний каталоги і вже сьогодні пропонуються до послуг читачів. У 

даному бюлетені вміщено повний бібліографічний опис нових видань згідно 

з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. 

Проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження документа в 

структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з цим 

подано й стислі анотації (мовою видання), які допоможуть користувачам 

краще зорієнтуватися у змісті книг. 

Нові надходження літератури до бібліотеки згруповано за галузевим 

принципом: «Природничі, сільськогосподарські та медичні науки», «Фізико-

математичні та хімічні науки», «Технічні науки та комп’ютерні технології», 

«Соціально-політичні та історичні науки», «Економічні науки», «Юридичні 

науки», «Психолого-педагогічні науки», «Фізична культура та спорт», 

«Філологічні науки», «Культура і мистецтво», «Філософські науки та 

релігієзнавство». З інших наукових галузей видання до відділів бібліотеки 

наразі не надходили. У структурних частинах збірника документи подано в 

алфавітному порядку. Всю інформацію скомпоновано згідно з чинними 

вимогами бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що низка нових надходжень 

до бібліотеки ще знаходиться в процесі технологічної обробки або чекає на 

неї. Інформацію про таку літературу буде подано в наступних випусках 

бюлетеня. 

Також не зайве нагадати, що інформація про нові видання, які 

останнім часом з’явилися у фондах нашої бібліотеки, продовжує надходити  

на кафедри та окремим викладачам (вибіркове розповсюдження інформації). 

У цьому випадку вона носить вибірково-галузевий характер і максимально 

враховує коло наукових інтересів користувачів з даного підрозділу 

університету. 

31-й випуск інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця» 

видано лише в електронному вигляді та розміщено на сайті наукової 

бібліотеки. 

 
Г. М. Голиш, директор наукової бібліотеки, 

                                                кандидат історичних наук, доцент 
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1.  26.891 

Т 66 

 

ІІІ з'їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (29 – 30 жовт. 2003 

року) : матеріали та док. / Всеукр. спілка краєзнавців ; редкол.: 

П. Т. Тронько (голов. ред.) [та ін.] ; упоряд.: О. Бажан, В. 

Дмитрук, А. Ситник. – К. : Академія, 2004. – 160 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику подано матеріали та документи III з'їзду 

Всеукраїнської спілки краєзнавців, який підсумував діяльність правління 

Спілки та її регіональних осередків з 1997 по 2003 роки. 

 

2.  28.070

я73-2 

Б 75 

 

Боєчко Ф. Ф.  
Основи молекулярної біології : курс лекцій : навч.-метод. 

посіб. для студ. ун-тів / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. 

Шмиголь ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т 

ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2013. – 256 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У лекційному курсі розглядаються основні питання, які 

стосуються особливостей процесів життєдіяльності, організації 

генетичних структур представників різних таксономічних груп живих 

організмів, а також вірусів і бактеріофагів, з'ясовуються молекулярні 

механізми збереження, передачі і реалізації генетичної інформації, їх 

регуляції та забезпечення стабільності геномів. 

 

3.  26.891д

(4Укр)

я2 

К 78 

 

Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю) : 

довідник. Т. 1 / Всеукраїнська спілка краєзнавців ; редкол.: П. 

Т. Тронько (голов. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Т. Ф. Григор'єва [та 

ін.]. – К. ; Кам'янець-Подільський, 2003. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ДБВ(1) 

Анотація: В книзі представлені активісти сучасного краєзнавчого руху 

в Україні, які своєю працею внесли великий вклад у розвиток 

теоретичного і прикладного краєзнавства, сприяли комплексному 

поглибленому дослідженню свого краю, відродженню духовних підвалин 

українського суспільства. 

 

4.  28.68 

Л 78 

 

Лоренц К. З.  

Кольцо царя Соломона / К. З. Лоренц. – М. : РИМИС, 2011. – 

240 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – ЦА(1) 
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Аннотация: По легенде, юному царю Соломону придворный мудрец 

даровал необычное кольцо. Оно наделило своего обладателя силой, 

которая позволяла не только справляться с различными бедами, 

выпадающими на долю могущественного властителя, но и понимать 

язык зверей. В этой удивительной книге вы найдете множество 

интересных и поучительных историй. Прочтите ее – и вы, подобно 

легендарному царю, сможете лучше понять жизнь и язык зверей, 

обогатить и изменить представление об окружающем нас мире. 

 

5.  26.890 

(4Укр-

4Чек)

М 48 

 

Наймолодша в Україні. Черкаській області – 60 років: етапи 

розвитку, люди і події / авт.-упоряд.: В. М. Мельниченко, А. 

Ю. Чабан ; ред. група: Т. С. Калиновська, Т. А. Клименко. – 

Черкаси : Кандич С. Г., 2013. – 256 с. : фото. кол. 

Кількість примірників: 5 - ЧЗ №3(1), ЧЗ №1(1), ЦА(3) 

Анотація: Документально-публіцистичне ілюстроване видання 

"Наймолодша в Україні. Черкаській області – 60 років: етапи розвитку, 

люди і події" присвячене 60-й річниці утворення Черкаської області. 

Текстовий та ілюстрований матеріал розкриває славну історію 

Черкаського краю, висвітлює соціально-економічний та культурний 

розвиток області з часу її утворення, знайомить з туристичним 

потенціалом сучасної Черкащини. 
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1.  24.583.

4я73-

5кр 

М 61 

 

Мінаєва В. О.  
Іонний обмін та іонообмінна хроматографія : практ. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / В. О. Мінаєва ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 128 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(2) 

Анотація: Посібник включає теоретичні і практичні питання з іонного 

обміну і іонообмінної хроматографії, запитання для самоконтролю, 

словник термінів, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і 

основні правила безпеки роботи в лабораторії. 

  

2.  24.4я7

3-1кр 

М 61 

 

Мінаєва В. О.  
Методи концентрування неорганічних речовин : навч.-метод. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Мінаєва ; МОН 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, 2013. – 312 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №1(1), ЦА(1) 

Анотація: Розглянуті основні методи концентрування мікрокомпонен-

тів – важливого хіміко-аналітичного способу, який використовується 

при аналізі багатьох природних та промислових об'єктів. Розглянуті 

важливі джерела втрат і забруднень проби, способи зниження рівня 

забруднень, описано обладнення спеціальних лабораторій, які призначені 

для визначення мікроелементів. Детально описані методики концентру-

вання мікроелементів при аналізі природних вод. Посібник включає 

запитання для самоконтролю, значну кількість задач та приклади їх 

розв'язування. 
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1.  30.6я7

3-1 

Д 79 

 

Дубровська Г. М.  
Системи сучасних технологій. Основні галузі 

машинобудування та металургії. Енергетика. Прогресивні 

методи обробки. Галузі хімічної промисловості : навч. посіб. / 

Г. М. Дубровська, А. П. Ткаченко ; ред. А. П. Ткаченко ; М-во 

освіти і науки України, Черкаський інж.-технол. ін-т. – 2-е 

вид., переробл. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 

2004. – 352 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: У посібнику викладено концепції сучасних основних і 

міжгалузевих технологій виробництва чорних і кольорових металів, 

енергетики. Розглядаються нові галузі промисловості, стан сировинної 

бази хімічної та металургійної промисловості. Висвітлюються питання 

аналізу та оцінки техніко-економічної ефективності оптимізації 

процесів виробництва, охорони довкілля. 

 

2.  31.6 

Ж 79 

 

Жолонко М. М.  
Альтернативні джерела енергії: сонце, вітер, водень / М. М. 

Жолонко. – Черкаси : Бізнес-стиль, 2013. – 214 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Обговорюються конкретні шляхи застосування в малій 

енергетиці променевої енергії Сонця та її похідних – потоків вітру і води 

шляхом акумулювання в теплову, механічну, електричну та найбільш 

універсальну форму – водень з метою поступової відмови від 

використання традиційних невідновлюваних джерел – забруднювачів 

довкілля.  

 

3.  31 

К 57 

 

Когенерационные технологии в энергетике на основе 

применения паровых турбин малой мощности : монография / 

А. Л. Шубенко, В. А. Маляренко, А. В. Сенецкий, Н. Ю. Бабак. 

– Х. : Ин-т проблем машиностроения НАН Украины, 2014. – 

320 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Монография посвящена решению важной проблемы 

повышения эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов на основе внедрения энергосберегающих мероприятий. 

Выполнен анализ состояния и потенциала развития мировой и базовой 

энергетики Украины. 
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1.  66.4 

А 43 

 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. 

Вип. 100. Ч. 1 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 

міжнар. відносин ; редкол.: В. В. Копійка (голов. ред.), В. А. 

Вергун, В. В. Дайнеко [та ін.]. – К. : Вид-во КНУ ім. Т. 

Шевченка, 2011. – 272 с. 

Кількість примірників : 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 100. Ч. 2. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Вип. 102. Ч. 1. – 300 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 105. Ч. 2. – 2012. – 284 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 107. Ч. 1. – 242 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 107. Ч. 2. – 226 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 111. Ч. 1. – 320 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 111. Ч. 2. – 296 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 112. Ч. 2. – 2013. – 338 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У випусках збірника розглянуто актуальні питання розвитку 

сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних еко-

номічних відносин та міжнародної інформації. 

 

2. 63.1 

(4Укр) 

Б 73 

 

Богдашина О. М.  
Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті 

рр. ХХ ст.) : монографія / О. М. Богдашина ; НАН України, 

МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – 

2-е вид., допов. та переробл. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. 

Каразіна, 2013. – 560 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена аналізу впливу позитивізму на 

розвиток історичної думки України (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. XX ст.). 

Розглядається сутність і роль позитивістського історіописання як голов-

ного історіографічного явища досліджуванного часу. Вперше здійснено сис-

темний аналіз цієї проблеми в історіографічному та історіософському 

аспектах у контексті розвитку світової історичної думки. 
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3. 63.3 

(4Укр)

46кр 

Б 94 

 

Бушин М. І.  

На вітрилах державності. Особливості становлення та розквіту 

української державності в добу Національної революції 

середини XVII століття: політичний та соціально-економічний 

аспекти : монографія / М. І. Бушин, В. М. Лазуренко, І. Ю. 

Мащенко ; відп. наук.  ред. О. І. Гуржій. – Черкаси : 

Черкаський ЦНТЕІ, 2004. – 160 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографію присвячено розкриттю аспектів державно-

політичного устрою України в середині XVII століття. Аналізується 

економічний потенціал українських земель в часи Національної революції 

середини XVII століття.  

 

4. 63.3 

(4Укр)

63-8 

В 15 

 

Валерій і Сандра : Листування Валерія Марченка із Сандрою 

Фапп'яно / пер. з англ. Н. Маринович ; упорядкув. Л. 

Маринович ; передм.: М. Мариновича, Н. Марченко. – К. : 

Смолоскип, 2010. – 104 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(2) 

Анотація: Валерій Марченко – київський журналіст-дисидент бреж- 

нєвської пори, який загинув в ув'язненні у віці 37 років, – назавжди 

залишився молодим. Його листування з італійською студенткою 

Сандрою Фапп'яно має магічну силу омолоджувати серця, бо приносить 

чар романтичного єднання людських душ. Ці люди, яких понад "залізну 

крутину" поєднали щира симпатія і чисте почуття, так ніколи й не 

змогли зустрітися... 

 

5.  63.3 

(4Укр)-8 

В 42 

 

Видатні болгари в історії України / Г. Б. Мунін [та ін.] ; 

редкол.: Х. Й. Роглєв [та ін.] ; пер. на болг. Д. І. Павленко. – К. 

: Кондор, 2012. – 256 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1)  

Анотація: Видання популярно розкриває внесок видатних болгарських 

діячів (до XXI ст.) в історію нашої країни. 

 

6.  63.3 

(4Укр)-8 

В 42 

 

Видатні поляки в історії України / Г. Б. Мунін, В. В. 

Солдатенко [та ін.] ; редкол.: В. В. Солдатенко [та ін.]. – К. : 

Кондор, 2012. – 256 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга знайомить читачів з видатними польськими діячами, котрі 

жили та працювали на території сучасної України. Також коротко описана 

історія створених польськими діячами архітектурно-мистецьких пам'яток, що 

збереглися до нашого часу й мають велику історичну цінність. 

 

7.  63.3 

(4Укр)-8 

В 42 

 

Видатні росіяни в історії України / Г. Б. Мунін, Є. М. Луняк 

[та ін.] ; редкол.: В. П. Дишлевий [та ін.]. – К. : Кондор, 2012. – 

256 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

 



13 
 

Анотація: Книга знайомить читачів з історією життя видатних 

російських діячів, які жили та працювали на території України. А 

також коротко описана історія архітектурно-мистецьких пам'яток, 

створених російськими діячами, що збереглися до нашого часу.  

 

8.  63.3 

(4Укр)

46-8 

В 48 

 

Винар Л.  
Андрій Войнаровський : іст. нарис / Л. Винар ; вступ. ст. О. 

Оглоблин. – Мюнхен ; Клівленд : Дніпрова хвиля, 1962. – 128 

с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Постать Андрія Войнаровського контраверсійна. Така-ж як 

його химерна доля. Така-ж як Мазепинська Україна, одним з яскравих 

представників якої бів небіж Мазепи.  

   Історія шанує не тільки переможців, але – може, ще більше – тих хто 

переміг свою поразку. Андрій Войнаровський був тим, хто її переміг. І 

тому його ім’я залишиться вічно в історії його батьківщини – України. 

 

9. 63.3 

(4Укр)

6-8 

В 48 

 

Винар Л.  
Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Тараса 

Шевченка, 1892–1930 = Michael Hrushevsky and the Shevchenko 

scientific society, 1892–1930 / Л. Винар ; Українське іст. т-во. – 

Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1970. – 112 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Видання висвітлює не прості взаємовідносини між М. 

Грушевським та Науковим товариством ім. Тараса Шевченка в період 

між 1892 та 1930 роками. 

 

10.  63.1 

(4Укр)

6-8 

В 48 

 

Винар Л.  
Олександер Петрович Оглоблин, 1899–1992 : біогр. студія / Л. 

Винар ; Українське іст. т-во. – Нью Йорк ; Торонто ; К., 1994. – 

80 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Діапазон наукової творчості професора Олександра 

Оглоблина надзвичайно широкий. Хронологічно він охоплює майже всі 

періоди української історії. Історичні праці охоплюють історіографію,  

економічну історію України, політичну і суспільну історію, історію 

української церкви і культури та допоміжні історичні науки. 

 

11.  63.5 

(4Укр)-

731 

В 75 

 

Воропай О. І.  
Звичаї нашого народу : народньо-календарні звичаї, український 

народній одяг : етнограф. нарис / О. І. Воропай. – К. : 

Пульсари, 2012. – 632 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: "Звичаї нашого народу" – фундаментальна праця Олекси 

Воропая, підсумок його самовідданої багатолітньої пошукової роботи, 

яка охоплює річний календарно-обрядовий цикл життєдіяльності 

українців та традиції народного одягу. 
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12.  63.52 

(4Укр)-3 

Г 68 

 

Горєлов М. Є.  

Українська етнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. 

Рафальський. – К. : Еко-продакшн, 2012. – 176 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №3(1), ЦА(1), (1) 

Анотація: Автор цієї книги, у продовження своїх попередніх досліджень, 

розглядає цікаву і ще не до кінця вирішену проблему формування сучасної 

української нації, акцентуючи увагу не на політичний, а на етнічній 

складовій, відслідковуючи шлях попередників сучасних українців від XIX 

ст. до сьогодення. 

 

13.  63.3 

(4Укр)-

21 

Г 68 

 

Гордуновський О. М.  

Український хліб і його реалізація в XVIII – на початку ХХ ст. : 

нариси з історії та економіки / О. М. Гордуновський, О. І. 

Гуржій, О. П. Реєнт ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, 

Ін-т історії України. – К. : Вид-во Ін-ту історії України НАН 

України, 2013. – 225 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії висвітлено суспільно-політичні й економічні 

умови формування та розвитку хлібного ринку на території України, 

показано взаємозв'язок цього процесу зі становленням всеросійського 

ринку, а також досліджено обсяги та напрями реалізації українського 

збіжжя за кордоном.  
 

14.  63.3 

(4Укр)

5-282.4 

Г 95 

 

Гуржій І. О.  
Купецтво Києва та Київщини, XVII–XIX ст. : [монографія] / І. 

О. Гуржій, О. І. Гуржій ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, 

Ін-т історії України. – К. : Вид-во Ін-ту історії України, 2013. – 

284 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії досліджено коли й за яких суспільно-політичних 

і економічних умов виникло й формувалося купецтво Києва та великої 

навколишньої території. Наведено цікаві характеристики та думки 

сучасників стосовно його професійної діяльності, висвітлено аспекти 

структуризації та кількісні зміни тощо. 

 

15. 63.3 

(4Укр)

46-8 

Г 95 

 

Гуржий А. И.  
Константин Гордиенко / А. И. Гуржий, А. И. Палий. – К. : Арий, 

2013. – 208 с. : ил. – (Гетьманы Украины и их эпоха). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: В книге на основании значительного количества 

документального материала и исторической литературы в научно-

популярной форме описана жизнь и деятельность одного из наиболее 

ярких представителей "запорожского товарищества" – кошевого 

атамана Костя (Константина) Гордиенко.  
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16. 63.3 

(4Укр)

62-8 

Д 21 

 

Дашкевич Я.  

Про генерала Тараса Чупринку (Романа Шухевича) / Я. 

Дашкевич, В. Кук, В. Бойко, М. Посівнич ; НАН України, Ін-т 

укр. археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. – Л. : 

[б. в.], 2006. – 32 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У зв’язку з вивченням життя і діяльності такої виняткової 

постаті в історії України як генерал Роман Шухевич виникає низка 

питань, відповіді на які спробують дати сторінки цієї книги. 

 

17.  63.3 

(4Укр-

4Чек)кр 

Д 40 

 

Джерело. Вип. 2. Матеріали другої наук.-краєзн. конф. присвяч. 

60-річчю Великої Перемоги в Великій Вітчизняній війні, 1941–

1945 рр. / Кам'янська райдержадміністрація, Кам'янська район- 

на та міська ради ; відп. за вип. О. Г. Шамрай [та ін.]. – Кам'- 

янка : [б. в.], 2005. – 92 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Не байдужим до історії рідного краю пропонуються події 

Великої Вітчизняної війни у дослідженнях краєзнавців. 

Вип. 4 : Матеріали четвертої районної наук.-практ. краєзн. конф. 

присвяч. 70-річчю літ.-меморіального музею О. С. Пушкіна і П. І. 

Чайковського. – 2007. – 96 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У Випуску запропоновано ознайомитись з матеріалами, 

присвяченими семидесятиріччю Кам'янського музею в контексті 

розвитку музейної справи на Черкащині.  

 

18. 66.3 

(4Укр),1 

Д 36 

 

Держава і громадське суспільство в Україні: пошук концепції 

співпраці : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 

дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. О. М. Майбороди. – К. : Вид-

во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 376 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Аналітичну доповідь підготовлено за результатами 

науково-дослідної роботи "Концептуальні засади державної політики 

сприяння розвиткові громадянського суспільства і утвердження 

особистості", що виконувалися в Інституті політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у 2013 р. У ній узагальнено 

найбільш авторитетні і запропоновано нові теоретико-методологічні 

підходи до практичного вирішення проблем взаємодії влади і 

громадянського суспільства в Україні. 

 

19.  63.3 

(4Укр) 

З-91 

 

Зубков С. К.  
Події, що змінили Україну / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич, А. 

Ю. Хорошевський. – Х. : Факт, 2013. – 384 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: До цієї книжки ввійшли нариси про події, що змінили 

історію України. Виникнення трипільської культури, заснування Києва 

та Львова, зародження Запорозької Січі, Переяславська рада, Полтавська 
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битва, публікація «Енеїди» Котляревського, створення державного гімну 

України, бій під Крутами, Голодомор, аварія на Чорнобильській АЕС, 

введення в обіг гривні – це лише мала частка тем, що представлені у 

цьому виданні.  
 

20. 63.3 

(4Укр)

4-8 

І-90 

 

Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська 

доба / О. В. Русина (кер. авт. кол.), О. М. Дзюба, М. В. 

Довбищенко [та ін.]. – К. : Україна, 2012. – 440 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Історія може бути науково об'єктивною, живою лише 

тоді, коли розповідатиме про реальних людей, тих, які творили 

історичний процес, впливаючи на нього й відіграючи цим самим важливу 

роль у долі свого народу. З низки нарисів про видатних осіб читач 

дістане уявлення про Давньоруську державу IX–XIII століть у всьому 

розмаїтті її політичного, економічного і культурного життя, а також про 

Литовсько-польську добу в історії України. 

 

21.  63.3 

(4Пол)-8 

К 54 

 

Князі Радзивіли / В. Александрович, О. Баженова, Р. 

Рагаускене [та ін.] ; відп. ред. Ю. В. Ференцева ; пер. В. Журби. 

– К. : Балтія-Друк, 2012. – 272 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1  ЧЗ №3(1) 

Анотація: В роботі досліджується рід Радзивілів – один з найвідоміших 

 і найвпливовіших магнатських родів Великого князівства Литовського. 

Сконцентрувавши у своїх руках величезні багатства і владні прерогати-

ви, представники цього роду, що складали правлячу еліту держави, 

визначали основні напрямки діяльності країни у XV–XVIII століттях, а 

також шляхи європейської політики.  
 

22.  63.3 

(4Укр)

46-8 

К 62 

 

Коляда І. А.  

Кирило Розумовський / І. А. Коляда, В. І. Милько. – К. : 

Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Він пройшов карколомний шлях від пастуха до президента  

Імператорської Академії наук і мистецтв, отримав титул графа 

Російської імперії і став останнім гетьманом України – Гетьманщини 

(1750–1764). На жаль, реформаторська політика К. Розумовського, його 

прагнення розширити сувернітет Гетьманщини викликали невдоволення 

російського уряду та імператриці Катерини ІІ, що врешті-решт і при- 

звело до ліквідації інституту гетьманства на Лівобережній Україні. 
 

23.  63.3 

(4Укр)

46-8 

К 62 

 

Коляда І. А.  
Отаман Сірко / І. А. Коляда, Є. В. Биба. – Х. : ПЕТ : Фоліо, 

2012. – 128 с. – (Знамениті українці). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Увазі читача пропонується Іван Сірко (1605 (1610)–1680) – 

один з найвидатніших політичних діячів і полководців України. Своєю 

ініціативою, енергією і воєнною вдачею Сірко здобув на Запоріжжі 

небувалу шану. Вісім разів Запорозька Січ обирала його кошовим отаманом.  
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24.  63.3 

(4Укр)-

7я73-1 

К 66 

 

Кордон М. В.  

Українська та зарубіжна культура : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. В. Кордон. – 3-є вид. – К. : Центр учбової 

літератури, 2010. – 576 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У підручнику розглядається історія української та 

зарубіжної культури – від первісного суспільства до кінця XX ст. 

Висвітлено, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, 

літератури і мистецтва на різних етапах людської історії. 

 

25.  63.51 

(4Укр)-

426 

К 71 

 

Косміна О. Ю.  
Традиційне вбрання українців = Traditional Ukrainian Clothing. 

Т. 2. Полісся. Карпати / О. Ю. Косміна. – К. : Балтія-Друк, 

2009. – 160 с. : фото. кол. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Книга «Традиційне вбрання українців. Том ІІ. Полісся. Карпа-

ти», підготовлена до друку видавництвом «Балтія-Друк», продовжує 

знайомити читача з українським народним одягом і присвячена регіонам 

Полісся та Карпати. 

 

26. 66.021 

К 75 

 

Кохан Г. В.  
Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз : 

монографія / Г. В. Кохан ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – К. : 

Вид-во НІСД, 2013. – 232 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Монографія присвячена аналізу наукових підходів, які 

застосовувалися до вивчення політичної корупції протягом XX століття 

і поточної ситуації з вивченням цього явища в академічній сфері; 

розгляду і структуруванню різноманіття існуючих визначень політичної 

корупції, а також їх кореляції з такими термінами, як «корупція у 

політиці» і «бюрократична або адміністративна корупція». 

 

27.  63.3 

(4Укр)

45-8 

К 78 

 

Кралюк П. М.  
Князі Острозькі / П. М. Кралюк. – К. : Укрвидавполіграфія, 

2012. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Популярно розповідаючи про династію князів Острозьких, книга 

не претендує на відкриття нових наукових істин. Автор мав на меті лише 

систематизувати багатий історичний матеріал та відкрити перед читачем 

найбільш яскраві та значимі для нашої історії діяння князів Острозьких, 

насамперед князя Костянтина Івановича та його сина Василя. 

 

28.  63.3 

(4Укр)

6-8 

К 96 

 

Кущинський А.  
Патріот і державний муж  України : у 100-річчя з дня народж. 

Гетьмана усієї України і Військ Козацьких Павла 

Скоропадського та 55-ої річниці відновлення Української 

Традиційної Гетьманської держави / А. Кущинський. – Чікаго : 
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[б. в.], 1974. – 37 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Вивчення державотворчої діяльності гетьмана Павла 

Скоропадського в українознавчому вимірі є важливою науковою 

проблемою, яку вітчизняним вченим необхідно професійно вирішувати, 

бо фахове дослідження нашого складного минулого, власного 

етнонаціонального державотворення дає нам можливість 

проаналізувати звершення і прорахунки співвітчизників та використати 

їх досвід у розбудові Самостійної Соборної Української Держави в ХХІ ст. 

 

29. 63.3 

(4Укр)6 

Л 61 

 

Липовий Т.  
Спогади. Носачівська трагедія / Т. Липовий. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2012. – 216 с. 

Кількість примірників: 6 – ЧЗ №3(1), ЦА(5) 

Анотація: Спогади Тихона Липового, який в «далекій Америці» став 

Томасом Липовим, про Україну, про земляків-українців, про окремі долі 

та в цілому про країну… 

 

30.  60.5я7

3-1 

Л 64 

 

Литвин А. П.  
Соціологія : навч. посіб. / А. П. Литвин, А. К. Яковенко. –Л. : 

Новий Світ-2000, 2013. – 362 с. – (Вища освіта в Україні). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито основні теми, що 

передбачено Держстандартом викладення соціології для студентів 

несоціологічних факультетів, проаналізовано закономірності соціальних 

процесів, висвітлено актуальні питання теорії та історії соціології, 

визначена сутність соціологічної науки, її об'єкт, предмет, структура і 

функції тощо.  

 

31. 63.3 

(4Укр)

61 

Л 55 

 

Лівицька М.  
На грані двох епох / М. Лівицька. – Нью Йорк : Комітет, 1972. – 

355 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Спогади Марії Лівицької – це виняткової ваги “людський” 

документ про найцікавішу добу нашої передреволюційної історії. Кінець 

минулого сторіччя до першої російської революції 1905–1906 pp. – доба 

суворої реакційної політики в Російській Імперії особливо – національної, 

яка не визнавала існування українського народу, його культури й мови.  

 

32.  63.3 

(4Укр)

41-8 

Л 82 

 

Луняк Є.  
Анна Руська – королева Франції : [монографія] / Є. Луняк. – К. : 

Книга, 2012. – 208 с. : ілюстр., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії на підставі історичних джерел, у тому числі 

тих, що раніше не використовувалися у вітчизняній історіографії, 

розкривається й аналізується життєвий шлях і діяльність королеви Анни, 

дочки великого київського князя Ярослава Мудрого, що правила у Франції в 

ХI ст., наводяться документальні свідчення, які стосуються її біографії. 
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33.  63.3 

(4Укр-

4Чек)6

2/Л 93 

 

Людний Ф. П.  

Фронтовими дорогами війни / Ф. П. Людний. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2010. – 512 с. : фото. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 

Анотація: Книга розповідає про людей, які чесно і сповна виконали свій 

громадянський обов'язок, захищаючи Батьківщину від фашистських 

загарбників у роки Великої Вітчизняної війни. 

 

34. 63.3 

(4Укр)

61 

М 13 

 

Мазепа І.  

Большевизм і окупація України. Соціяльно-економичні 

причини недозрілости сил української революції / І. Мазепа. – 

Л. ; К. : Знаття та сила, 1922. – 156 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація:  Досвід Української революції став предметом дослідження 

представників різних галузей знань Ось уже понад вісім десятиліть цей 

досвід вивчається елітою українства як в самій Україні, так і за її 

межами. До його аналізу звертаються і зарубіжні автори різних країн. 

Пропонується погляд автора на причини недозрілости українських 

суспільних сил в революції 1917–1920 рр. на підставі матеріалістичного 

розуміння історії. 

 

35.  63.3 

(4Рос) 

41ю 

М 17 

 

Максимович К. А.  

Законъ соудьный людьмъ. Источниковедческие и 

лингвистические аспекты исследования славянского 

юридического памятника / К. А. Максимович ; Российская 

акад. наук, Ин-т рус. языка им. В. В. Виноградова. – М. : 

Древлехранилище, 2004. – 240 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Монография представляет собой первое в науке 

комплексное историко-филологическое исследование "Закона судного 

людем" – древнейшего памятника славянского языка и юридической 

мысли. На основе историко-юридических и лингвистических данных 

доказывается, что автором памятника был Мефодий, архиепископ 

Паннонский. Языковый анализ Краткой (мефодиевской) редакции 

позволил сделать важные теоретические выводы о характере 

древнейшего литературного языка славян.  

 

36.  63.3 

(4Укр)

5-8 

Д 72 

 

Михайло Драгоманов у спогадах / упоряд.: І. С. Гриценко, В. 

А. Короткий. – К. : Либідь, 2012. – 312 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Уперше зібрані й прокоментовані спогади про М. 

Драгоманова найбільш знаних його сучасників – від рідних та близьких до 

затятих політичних опонентів – допомагають ще повніше осягнути 

постать видатного українського мислителя.  

 

37.  63.3 

(4Укр) 

Мицик Ю. А.  

Св. Петро Могила / Ю. А. Мицик. – К. : Укрвидавполіграфія, 
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М 70 

 

2012. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Значення діяльності святого Петра Могили – одного з 

найвидатніших церковних, культурних і політичних діячів України – 

важко переоцінити. Недарма час, протягом якого він був 

митрополитом, називають Могилянською добою. Київська митрополія 

набула найбільшої самостійності та авторитету за весь період XIII–

XVIII ст. 1996 року Петра Могилу було причислено до лику святих 

Православної Церкви. 

 

38. 63.3 

(4Укр)

61кр 

Н 73 

 

Новітні тенденції вивчення актуальних проблем революційної 

доби (1917–1921 рр.) : зб. наук. пр. : матеріали конференції, м. 

Черкаси, 1 берез. 2012 р. / НАН України, Ін-т історії України, 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; орг. ком.: В. А. Смолій, А. 

І. Кузьмінський, О. П. Реєнт (співголови) [та ін.]. – К. ; 

Черкаси : Зоря, 2012. – 312 с. 

Кількість примірників: 9 – ЧЗ №3(2), ЦА(7) 

Анотація: У статтях збірника досліджуються методологічні аспекти 

історії Української революції 1917–1921 рр. у сучасних історичних та 

історіографічних практиках. 

 

39. 66.60 

(4Укр) 

П 18 

 

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та 

перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Київ, 24-25 листоп. 2011 р. / НАН України, Ін-т політ. і 

етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: Ю. А. Левенець 

(голова) [та ін.]. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 

588 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику висвітлюються різноманітні питання теорії та 

практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, 

становлення й розвиток засад української багатопартійності, її 

функціонування, зв'язок з виборчою системою, аналіз участі політичних 

сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціонально-

му, так і регіональному рівні.  

 

40. 63.3 

(4Укр)

46-28ю 

П 27 

 

Переяслав, 1654 р. / Український ін-т нац. пам'яті ; [упоряд.: 

В. В. Кривошея, С. М. Горобець, Б. О. Вакка]. – К. : Пріоритети, 

2012. – 148 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Пропоноване видання є публікацією оригіналу присяжних 

списків козаків, міщан, шляхти у містах Переяславі, Києві та Ніжині у 

1654 р. Містить вступ і текст документів. 

 

41.  63.3(0)

6-8 

П 32 

 

Підлуцький О.  
25 портретів на тлі епохи / О. Підлуцький. – Х. : Фоліо, 2012. – 

478 с. – (Бібліотека газети "Дзеркало Тижня"). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 
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Анотація:  Юзеф Пілсудський та Віллі Брандт,  Махатма Ганді та 

Вацлав Гавел, Августо Піночет та Маргарет Тетчер... Героїв цієї книги 

об'єднує те, що вони змогли стати справжніми лідерами нації, 

згуртувати співвітчизників і вивести свої країни з глибоко кризових 

ситуацій. Автор розповідаючи про 25 знакових особистостей ХХ 

століття, показує їх без звичних штампів, надає маловідомі факти та в 

той же час змушує замислитися, яким повинен бути політичний лідер. 

 

42. 63.3 

(4Пол)

6-7 

П 44 

 

Подляський К.  
Білоруси, литовці, українці: наші вороги – чи брати? / К. 

Подляський ; вступ і укр. ред. Я. Пеленський ; пер. з пол. В. 

Поліщук. – Мюнхен : Віднова, 1986. – 157 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Автор пропонує познайомитись з партнерами в польсько- 

українському діалозі, людьми не обтяженими історичним багажем 

взаєної боротьби, які послідовно обстоювали ідею нормалізації польсько-

ук-раїнських взаємин. 

 

43. 66.3(4

Укр),1

5 

П 50 

 

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в 

умовах модернізації: порівняльний аналіз : монографія / НАН 

України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. 

Ф. М. Рудича. – К. : Вид-во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 

448 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1)  

Анотація: У монографії досліджується сучасний політико-ідеологічний 

процес в українському суспільстві. На основі широкого масиву вітчизняних і 

зарубіжних джерел розкривається історичний шлях об'єктивних і суб'єк-

тивних факторів становлення, розвитку й утвердження політичного 

устрою незалежної Української держави.  

 

44. 66.69 

(4Укр) 

П 50 

 

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 

2012 року : [кол. моногр.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 

дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. М. С. Кармазіної. – К. : Вид-

во ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 400 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У монографії аналізуються особливості політичного процесу

в Україні у рік перед виборами, що так чи інакше вплинули на перебіг  

електоральних змагань. Чільну увагу приділено специфіці виборчої кампа- 

нії, ідентифікаційним стратегіям тих п’яти партій, котрі стали 

переможцями перегонів – Партії Регіонів, ВО «Батьківщина», КПУ, 

Політичній партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за 

Реформи) Віталія Кличка», ВО «Свобода».  

 

45. 66.3 

(7США) 

П 64 

 

Потурнак С.  
Америка – это... Очень личные заметки украинской американки / 

С. Потурнак. – К. : Академия, 2010. – 128 с. ; 64 с. : фото. цв. 

Количество экземпляров: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 
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Аннотация: По словам автора – Америка – это единственное место 

на земном шаре, где ты можешь дать полную волю своим амбициям и 

ценой огромнейшего труда, настойчивости, упорства обрести успех. 

Только от тебя зависит твоя удача!... 

 

46. 63.3 

(4Укр)

6-7 

П 77 

 

Пріцак О.  
Чому катедри українознавства в Гарварді? Вибір статей  на 

теми нашої культурної політики (1967–1973) / О. Пріцак. – 

Кембрідж ; Нью Йорк : Фонд катедр українознавства, 1973. – 

188 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі запропоновано ознайомитись з бажанням автора, 

щоб українська наука могла виконати найбільші завдання наукової 

творчости в ділянках українознавства. 

 

47. 63.3 

(4Укр)6 

Р 27 

 

Рахманний Р.  
Вогні самостійної України. Розмови з молодими / Р. 

Рахманний. – Монреаль : Вид. Пластової Станиці, 1978. – 184 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Думки публіциста Романа Рахманного у формі бесід 

стануть живим матеріалом для міркувань у різних гуртах молоді про 

долю рідної і такої далекої йому України.  

 

48.  66.094 

Р 31 

 

Ребет Л.  
Теорія нації / Л. Ребет. – Мюнхен : Сучасна Україна, 1955. – 

200 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У своїй праці автор визначає ознаки національної спільноти, 

чинники націогенезу, співвідношення процесів формування нації та 

держави, етапи й особливості формування української нації.  

Заслуга Л. Ребета в тому, що він підійшов до проблем української нації з 

використанням здобутків світової науки. Український націолог не 

погоджувався з теоріями, які проголошують нації пережитками.  

 

49.  63.3 

(4Укр)

6-6 

С 24 

 

Світ І.  
Українсько-японські взаємини, 1903–1945 : іст. огляд і 

спостереження / І. Світ ; Українське іст. т-во. – Нью-Йорк : [б. 

в.], 1972. – 64 с. – (Мемуаристика ; ч. 3). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: І. Світ яскравими фарбами змальовує політичне, культурне, 

церковне та економічне життя українських громад на Далекому Сході в 

1903–1945 рр., наголошуючи на ставленні японської влади до українських 

політичних аспірацій і взагалі громадського життя. Це перша широка 

студія мемуарного характеру на такого роду тему. 

 

50.  63.3 

(4Укр) 

Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. 

ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак. – 
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С 36 

 

3-є вид., стер. – К. : Українська прес-група, 2012. – 780 с. : ілюстр. – 

(Бібліотека газети "День"). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: "Сила м’якого знака…" – це книга про незнищенність, про 

глибину й могутність нашого історичного коріння. Це спроба «Дня» та 

наших авторів не тільки дослідити Київську Русь як історичне явище, а 

й зрозуміти icторію її історії. 

 

51.  63.3 

(4Укр)

61 

С 60 

 

Солдатенко В. Ф.  
У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти 

вивчення 1917–1920 рр. в Україні) / В. Ф. Солдатенко ; НАН 

України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 

Український ін-т нац. пам'яті. – К. : Парламентське вид-во, 

2012. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: До книги включено три сюжети, тематично об'єднані до- 

слідженням однієї з найскладніших сторінок вітчизняної історії – 

революційної доби 1917–1920 років. В основі – підведення підсумків 

історіографічного освоєння ключових проблем соціальних і національних 

складових суспільних процесів, зосередження уваги на дискусійних 

аспектах осягнення революційного досвіду. 

 

52. 63.3 

(4Укр)

41-7 

С 68 

 

Софія Київська. Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр., 

присвяч. 150-літтю з дня нар. Дмитра Власовича Айналова 

(1862– 1939 рр.) / НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелозн. ім. М. С. Грушевського ; редкол.: П. С. Сохань 

(голова) [та ін.] ; упоряд.: Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. – К., 

2012. – 464 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Статті і публікації присвячено життю та творчості 

вченого, результати новітніх досліджень Софії Київської та інших 

київських храмів, висвітленню окремих питань історії та культури 

Візантії, Русі й України, а також історіографії Русі та Візантії. 

 

53. 63.3 

(4Укр)

62 

С 79 

 

Стерчо П.  
Карпато-українська держава = The Carpatho-Ukrainian Republic: 

до історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–

1939 рр. / П. Стерчо. – Торонто : Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 

1965. – 288 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Про Карпатську Україну писалося багато, зокрема про 

події 1938-1939 рр. Деякі з цих публікацій край ворожі, інші 

непоінформовані, деякі необ’єктивні. Тепер українське громадянство 

дістає в руки твір, що правдиво, докладно й науково подає історію 

Карпатської України. 
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54.  63.52 

(4Укр)-3 

С 79 

 

Стецюк В. В.  

Природна та етнокультурна спадщина України: новітні 

дослідження / В. В. Стецюк, В. Г. Пазинич, Т. І. Ткаченко ; за 

ред. В. В. Стецюка. – К. : Вища школа, 2012. – 344 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 

Анотація: Перед читачем постає могутній зміст української природи, 

яка витворила унікальний народ із непересічною духовністю. В дослідже-

ннях йдеться про те, як мільйони років творилися сучасні краєвиди 

України, як упродовж кільканадцяти століть у постійній напрузі і 

боротьбі формувався український етнос, а також численні пам'ятки 

мешканців українських обширів, унікальні природні куточки України, що 

стали заповідними.  
 

55. 66.2 

(4Укр) 

С 83 

 

Стратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. Вип. 1 (26) / 

Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; голов. ред.: А. В. Єрмолаєв ; 

заст. голов. ред.: Я. А. Жаліло, М. Л. Рубанець. – К. : НІСД, 

2013. – 191 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 2 (27). – 207 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Вип. 3 (28). – 195 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У збірнику публікуються результати наукових досліджень 

проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, 

гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, 

регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і 

оборони України. 

 

56.  63.3 

(4Укр) 

С 92 

 

Схід/Захід : іст.-культуролог. зб. Вип. 15. Спец. вид. Проблеми 

історичної урбаністики / Східний ін-т українознавства ім. 

Ковальських, Центр укр. студій ім. Д. І. Багалія, Харківський 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] ; за ред.: В. Кравченка, Г. 

Грінченко. – Х. : НТМТ, 2011. – 346 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Перед нами постає історіографічна традиція української 

урбаністики і сучасні тенденції її розвитку. 

 

57.  63.3 

(4Укр)

6-8 

Т 35 

 

Терещенко М.  

Перший олігарх Михайло Іванович Терещенко (1886–1956): 

надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя 

бабуся / М. Терещенко ; пер. з фр. Т. Цимбала. – К. : Ніка-Центр, 

2012. – 256 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 3 – ЦА(2), ЧЗ №3(1) 

Анотація: Він втратив усе, але спромігся почати своє життя з 

чистого аркуша, і перебуваючи в еміграції, став одним із найшанованіших 

фінансистів світу. Перед читачем біографічні сторінки М. І. Терещенка. 
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58. 63.3 

(4Укр)4 

Т 35 

 

Терлецький О.  

Історія української держави. Т. 1. Княжа доба / О. Терлецький. – 

Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1972. – 302 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Давня київська держава з політичним центром на східній 

Україні і галицько- волинська з осередком на західній Україні були 

такими вартісними історичними проявами, що займають дуже почесне 

місце в політичній історії Европи. Не таке визначне становище має 

козацько-українська держава, але вона є дуже важливою історичною 

появою, а для дальшої долі українського народу просто неоціненою. 

Пропонуємо ознайомитись з позитивним періодом нашої історії.  

 

59.  63.3 

(4Укр)

46-8 

Т 56 

 

Тома Л. В.  

Данило Апостол / Л. В. Тома. – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 

96 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Данило Апостол (1654–1734), ставши гетьманом 

Лівобережної України у скрутний для країни час, незважаючи на свій 

більш ніж поважний вік (73 роки), зумів залишити помітний слід в 

історії України: саме за його петицією Анна Іоаннівна у так званих 

«Решительных пунктах» підтвердила – хоч і обмежену – козацьку 

автономію. Не маючи змоги вести самостійну зовнішню політику, 

Апостол кинув усі сили на піднесення економіки, взявся за викорінення 

корупції, впорядкування земельних відносин тощо. 

 

60. 66.3 

(4Укр) 

У 45 

 

Українська політична нація: проблеми становлення : зб. 

наук. ст. / Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; за ред.: М. М. 

Розумного, М. Т. Степика, В. М. Яблонського. – К. : НІСД, 

2012. – 381 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: До збірника увійшли статті учасників науково-практичної 

конференції "Українська політична нація: інституційні та 

соціокультурні чинники формування", що відбулася 20 вересня 2012 р. у 

Національному інституті стратегічних досліджень. У статтях 

розглядаються теоретико-методологічні, прикладні та історичні 

аспекти проблеми формування в Україні сучасної політичної нації. 

 

61.  63.3 

(4Укр)

615ю 

У 45 

 

Українсько-московська війна 1920 року в документах.   Ч. 1. 

Оперативні документи штабу армії Української Народної 

Республіки / під ред. В. Сальського ; упоряд. П. Шандрук. – 

Варшава [б. в.], 1933. – 408 с. : ілюстр. – (Праці Українського 

наукового інституту ; т. 15). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Серед матеріалів до історії великої національної революції в 

Україні займають дуже поважне місце документи, що належать до 

подій воєнних 1920 р. Маючи на увазі видати бодай головніші з тих 

документів, Український Науковий Інститут друкує в цьому томі 

оперативні документи Штабу Армії Української Народної Республіки. 
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62. 63.3 

(5Інд)6 

Ч-82 

 

Чувпило О. О.  

Вибрані індологічні твори / О. О. Чувпило ; МОН України, 

Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Цифрова 

друкарня №1, 2013. – 748 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У виданні вміщено кращі твори, опубліковані в різних 

виданнях протягом 40 років, доктора історичних наук, професора 

кафедри нової та новітньої історії Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила – 

видатного харківського індолога, фундатора української національної 

індології, який увійшов до десяти провідних індологів світу. 

 

63.  63.3 

(4Укр)

46 

Ч-96 

 

Чухліб Т. В.  
Відень 1683. Україна в боротьбі за "золоте яблуко" Європи / Т. 

В. Чухліб ; відп. ред. В. Смолій. – К. : Кліо, 2012. – 560 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У книзі подано причини, хід і наслідки Віденської відсічі, 

одного з найбільших військово-політичних конфліктів ранньомодерної 

історії світу. У битві з турками за тогочасну політичну столицю 

Європи 12 вересня 1683 року українські козаки, шляхтичі, священики, 

міщани й селяни з України-Русі складали 2/3 війська на чолі з королем 

Речі Посполитої Яном III Собеським та допомогли об'єднаним військам 

Австрії, Німеччини й Польщі здобути історичну перемогу.  

 

64.  63.3 

(4Укр)

46 

Ш 35 

 

Швець С. А.  
Переяславська Рада / С. А. Швець. – Х. : ПЕТ, 2012. – 128 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В історії України, напевно, немає більш суперечливої в оцінках 

істориків події, ніж Переяславська рада 1654 року. Ще М. Грушевський 

слушно зауважував, що ніхто ні тоді, у XVII столітті, ні пізніше й гадки 

не мав про те, якого значення набуде з часом ця подія для нашої країни. І 

зараз залишається більше питань, ніж відповідей. У виданні наведено 

матеріали з багатьох джерел, у яких з різних точок зору висвітлюється 

проблема українсько-російського зближення 1653–1655 років. 

 

65. 63.3 

(4Укр)

52-7 

Я 81 

 

Ясінський М. М.  
Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. як вияв національної самоідентифікації : [моно- 

графія] / М. М. Ясінський. – Рівне : [б. в.], 2013. – 152 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: В науковому дослідженні, проведеному автором, було роз- 

глянуто діяльність релігійних, просвітніх, економічних, мистецьких, 

парамілітарних та інших етнічно-культурних організацій, обгрунтовано 

їх розвиток як такий, що був направлений на об’єднання різноманітних 

соціальних груп та створення прототипів органів державної влади та 

управління...  
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1.  65.050.

17кр 

Г 12 

 

GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки : кол. 

моногр. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; за заг. ред. 

І. П. Мігус. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 376 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: Монографія присвячена теоретико-методологічним та 

практичним основам організації державного регулювання та публічних 

взаємовідносин суб'єктів господарської діяльності з іншими суб'єктами в 

контексті економічної безпеки. 

 

2.  65.052.

80я73-1 

А 93 

 

Аудит оподаткування підприємств : навч. посіб. / О. А. 

Петрик, Г. М. Давидов, О. Ю. Редько [та ін.] ; за заг. ред. О. А. 

Петрик ; Акад. фін. упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2012. – 

352 с. : табл. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, 

організація, навчання). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(3) 

Анотація: Зміст посібника охоплює найважливіші теоретичні й 

практичні питання аудиторської перевірки оподаткування підприємств 

відповідно до норм Податкового кодексу України. 

 

3.  65.012.

1я73-1 

Б 17 

 

Базілінська О. Я.  
Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Я. 

Базілінська, О. В. Мініна ; за ред. О. Я. Базілінської ; М-во 

освіти і науки України. – 2-е вид., допов. і переробл. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2005. – 350 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4(1), ЦА(1) 

Анотація: У центрі уваги посібника перебувають передусім процеси 

сучасної ринкової економіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування 

теорії еластичності, наслідки державного регулювання цін, дослідження 

поведінки споживача, дії фірм в умовах різних видів ринкової конкуренції 

та при монополії.  

 

4.  65.9 

(4Укр)-

571 

Б 73 

 

Богдан І. В.  
Прогнозування нагромадження основного капіталу : [моногра- 

фія] / І. В. Богдан ; Акад. фін. упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 

2011. – 200 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: У монографії досліджено проблематику прогнозування 

нагромадження основного капіталу як елементу системи державного 

регулювання економіки.  
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5.  65.052.

252.61

Б 94 

 

Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах 

модернізації управління державними фінансами : монографія. У 

2 т. / Акад. фін. упр. ; за ред. Л. Г. Ловінської. – К. : Вид-во 

Акад. фін. упр. – 2013. 

Т. 1 : Реформування бухгалтерського обліку в державному 

секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, 

Н. І. Сушко, С. В. Свірко [та ін.]. – 568 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії викладено основні засади реформування 

бухгалтерського обліку в державному секторі України відповідно до 

міжнародних стандартів, проаналізовано зміни бюджетного 

законодавства України в контексті розвитку системи управління 

державними фінансами, охарактеризовано Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку для державного сектору тощо. 

Т. 2 : Реформування фінансового контролю як складової 

інституційних реформ у системі управління державними 

фінансами / П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, І. Ю. Чумакова [та 

ін.]. – 328 с. : схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У другому томі монографії основну увагу приділено 

реформуванню таких форм державного фінансового контролю, як 

державний фінансовий аудит, інспектування та перевірки державних 

закупівель в умовах управління змінами в системі державних фінансів 

України.  

 

6.  65.052.

252.614 

Б 94 

Бухгалтерський облік і контроль у контексті бюджетного 

кодексу України : навч. посіб. / С. В. Свірко, І. О. Кондратюк, 

О. О. Дорошенко, Н. М. Старченко ; Акад. фін. упр. – К. : Вид-

во Акад. фін. упр., 2012. – 944 с. – (Бюджетна і податкова 

системи: методологія, організація, навчання). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(3) 

Анотація: У навчальному посібнику докладно висвітлено питання 

бухгалтерського обліку та контролю діяльності суб'єктів бюджетної 

сфери в контексті положень Бюджетного кодексу України. 

 

7.  65.261.

31 

Б 98 

Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і 

відповідях : навч. посіб. / М. І. Бондар, В. М. Опарін, О. М. 

Тимченко [та ін.] ; Акад. фін. упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 

2012. – 336 с. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, 

організація, навчання). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(3) 

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання 

оподаткування з позицій бюджетної та податкової систем, основні 

принципи оподаткування, порядок сплати, об'єкт оподаткування, база 

оподаткування, ставки податку тощо. 
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8.  65.261.

31я73-1 

Б 98 

 

Бюджетна система України : тренінг курс : навч. посіб. / В. М. 

Опарін, С. Я. Кондратюк, Є. О. Малік [та ін.] ; за заг. ред. В. М. 

Опаріна ; Акад. фін. упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2012. – 392 

с. : табл. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, 

організація, навчання). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(3) 

Анотація: У навчальному посібнику розкриваються: засади 

бюджетного устрою і формування бюджетної системи України; методи 

наповнення і джерела доходів бюджетів та напрями і форми бюджетних 

видатків; фінансування й кредитування бюджету тощо. 
 

9.  65.261.

3(4Укр) 

Б 98 

 

Бюджетний менеджмент: тренінг-курс : навч. посіб. / Л. Д. 

Сафонова, А. Є. Буряченко, Є. О. Малік [та ін.] ; за заг. ред. Є. 

О. Малік ; Акад. фін. упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2012. – 

400 с. : табл. – (Бюджетна і податкова системи: методологія, 

організація, навчання). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(3) 

Анотація: У навчальному посібнику органічно поєднано теоретичний і 

практичний матеріал, що дає змогу набути знань та професійних навичок 

у сфері бюджетного менеджменту.  

 

10.  65.442 

(4Укр)

я73-1 

В 18 

 

Варналій З. С.  
Мале підприємництво у сфері побутового обслуговування 

населення : навч. посіб. / З. С. Варналій, Л. П. Хмелевська, М. 

О. Хмелевський. – К. : Знання України, 2004. – 260 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто особливості 

становлення й функціонування малого підприємства України у сфері 

побутового обслуговування населення, напрями забезпечення його 

ефективного розвитку. 

 

11.  65.262.

5я73-1 

В 20 

 

Васюренко О. В.  
Банківські операції : навч. посіб. / О. В. Васюренко. – 5-е вид., 

переробл. і допов. – К. : Знання, 2006. – 312 с. – (Вища освіта 

ХХІ століття). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У посібнику розглянуто основні етапи розвитку і сучасний 

стан банківських систем розвинутих країн світу та України, 

організаційну будову, функції й операції Національного банку України, 

сутність і види банків та банківських операцій.  

 

12.  65.9 

(4Укр)

в631 

В 58 

 

Власюк О. С.  
Економіко-математичне моделювання процесів соціально-еко- 

номічного розвитку України / О. С. Власюк ; Акад. фін. упр. – 

К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2011. – 520 с. : табл. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 
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Анотація: Запропонована та апробована методологія кількісного 

аналізу проблем, які не мають безпосереднього числового виміру; 

розроблені моделі визначення пріоритетів національних інтересів та 

оцінки рівня економічного суверенітету, реалізований аналітичний 

прогноз гуманітарного розвитку  українського суспільства. 

 

13.  65.9 

(4Укр)-

983 

В 58 

 

Власюк О. С.  
Економічна безпека України в умовах ринкових трансформа- 

цій та антикризового регулювання / О. С. Власюк ; Акад. фін. 

упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2011. – 474 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: Пропонується теоретичне та науково-методологічне 

обгрунтування економічної безпеки як окремого напряму економічної 

науки.  

 

14.  65.26 

(4Укр)-

03 

Г 62 

 

Голубка С. М.  
Інституціалізація фінансового господарства України (історич- 

на ретроспектива) : [монографія] / С. М. Голубка ; Акад. фін. 

упр. – К. : Вид-во Акад. фін. упр., 2013. – 454 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: На основі всебічного теоретичного аналізу і широкої 

фактологічної бази з'ясовано витоки зародження фінансового 

господарства України, еволюційний поступ та наукові підходи до 

дослідження його інституціалізації, а також висвітлено особливості та 

науково-практичну значимість національного фінансознавства. 

 

15.  65.261.

3(4укр) 

Д 36 

 

Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілі- 

зація та сталий розвиток в умовах реформування економіки 

України : монографія / за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. – 2-е вид., 

переробл. – К. : Акад. фін. упр., 2011. – 703 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: У монографії акцентовано увагу на макроекономічних 

передумовах бюджетної стабілізації з урахуванням ризиків економічних 

коливань та глобальних фінансових шоків, основних напрямах бюджетної 

політики, пріоритетах її раціональності, антикризової спрямованості, 

протидії борговим ризикам. 

 

16.  65.261.

4(4Укр) 

Д 46 

 

Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті 

реалізації податкової реформи : монографія / Держ. навч.-наук. 

установа Акад. фін. упр. ; за ред.: Т. І. Єфименко, А. М. 

Соколовської. – К. : Акад. фін. упр., 2013. – 492 с. : табл., схеми. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографія присвячена комплексному аналізу податкового 

навантаження на економіку, фактори виробництва та окремих економіч-

них агентів.  
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17.  65.291 

Е 45 

 

Економічні аспекти функціонування підприємства: стан, 

проблеми, перспективи : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. 

заочної конф., 12 берез. 2014 р. / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Кіровоградський нац. техн. ун-т [та ін.]. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 240 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4 (2) 

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми 

функціонування економіки сучасних українських підприємств. 

 

18.  65.26я2

1 

К 26 

 

Карпінський Б. А.  
Фінансово-інвестиційний словник : навч. посіб. / Б. А. Карпін- 

ський, О. В. Герасименко. – Л. : Магнолія Плюс, 2006. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Фінансово-інвестиційний словник містить близько 1500 

термінів фінансово-інвестиційного спрямування, їх алфавітний покажчик, 

додатки та список рекомендованої літератури. Тлумачення термінів 

подано з урахуванням чинного законодавства України. 

 

19.  65.052.

206.1 

Н 83 

 

Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського 
обліку в умовах застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності : монографія / Акад. фін. упр. ; за заг. ред. 

Л. Г. Ловінської. – К. : Акад. фін. упр., 2013. – 294 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії викладено концептуальні підходи до 

розроблення та вдосконалення нормативно-методичного забезпечення 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні.  

 

20.  65.262.

10я73-1 

П 31 

 

Петрук О. М.  
Банківська справа : навч. посіб. / О. М. Петрук ; за ред. Ф. Ф. 

Бутинця ; М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2009. – 

464 с. : табл., рис. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Навчальний посібник укладено як курс лекцій за окремими 

темами з урахуванням норм законодавства з банківської справи та праць 

провідних вітчизняних і зарубіжних науковців. У посібнику розглянуто всі 

традиційні банківські операції, пов'язані з кредитуванням, розрахунками 

та фінансуванням інвестицій.  

 

21.  65.261.

411 

(4Укр)я 

П 44 

 

Податкова система України : Тренінг-курс : навч. посіб. / О. 

М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М. Кокшарова ; за заг. ред. 

О. М. Тимченко. – К. : Акад. фін. упр., 2012. – 655 с. – 

(Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, 

навчання). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(3) 

Анотація: Аналітичні завдання для осмислення структури вітчизняної 

податкової системи і взаємозв'язків між її елементами та для роботи з 
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нормативною базою допоможуть самостійно розібратися у нововведеннях, 

критично оцинити їх, запропонувати власні ідеї щодо удосконалення 

податкового законодавства. Запропоновано активні методи навчання, спря-

мовані на розвиток мислення формування навичок розрахунків, вироб-лення 

здатності аргументовано доводити власну думку. 

 

22.  65.261.

411.1 

(4Укр) 

П 64 

 

Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в 

Україні : монографія / А. М. Соколовська, Л. М. Уніговський, В. 

Й. Башко [та ін.] ; Акад. фін. упр. – К. : Акад. фін. упр., 2013. – 

228 с. : схеми, табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: Монографія присвячена комплексному аналізу оподаткування 

рентних доходів як важливого джерела формування фінансових ресурсів 

держави. Визначено економічний зміст природної ренти, що створюєть- 

ся від видобутку корисних копалин, та форми її вилучення до бюджету 

держави.  

 

23.  65.9 

(4Укр)-

21кр 

У 67 

 

Управління діяльністю суб'єктів гоподарювання в сучасних 

умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. заочної конф. студ., 

аспірантів та молодих вчених / МОН України, Всеукр. спілка 

вчених-економістів, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; за ред. 

І. П. Мігус. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 64 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №4(1), ЦА(1) 

Анотація: Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми 

управління різними видами діяльності суб'єктів господарювання всіх форм 

власності. 

 

24.  65.01 

Ч-96 

 

Чухно А. А.  
Вибрані праці : у 2 т. Т. 1 / А. А. Чухно ; передм.: Л. В. 

Губерського, Т. І. Єфименко ; Акад. фін. упр. – К. : Акад. фін. 

упр., 2012. – 557 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Т. 2. – 479 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: У виданні відображено новаторський підхід до системного 

дослідження питань наукової методології (історія предмета, методи 

пізнання економіки, парадигмальні зміни, синтез ключових теорій, функції 

економічної теорії та ін.), формування нової інституціонально-

еволюційної парадигми економічної науки.  
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25.  65.271 

(4Укр)-

31кр 

Ш 64 

 

Шірінян Л. В.  

Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми 

теорії та практики : монографія / Л. В. Шірінян. – К. : Центр 

учбової літератури, 2014. – 464 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №4(1) 

Анотація: У монографії знайшло відображення розв'язання комплексної 

проблеми, пов'язаної з інструментами фінансового регулювання страхового 

ринку, науково обґрунтовано практичні рекомендації щодо його удоскона-

лення в сучасних умовах. 
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1.  67.404.3 

(4Укр)

я73 

І-73 

 

Інтелектуальна власніcть : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл.] / В. М. Боковня, В. І. Василенко, В. А. Іващенко [та ін.] ; 

МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2014. – 452 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У посібнику викладено основні питання, що стосуються 

поняття та системи інтелектуальної власності, становлення 

міжнародної та національної систем правового регулювання у сфері 

інтелектуальної власності тощо. 

 

2.  67.401.02

(4Укр)-

8Д 31 

 

Демчина Л. І.  
Документообіг у державній службі : навч. посіб. / Л. І. 

Демчина ; МОН України, Нац. агентство України з питань 

держ. служби, Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. 

– К. : СІК ГРУП Україна, 2013. – 168 с. 

Кількість примірників: 8 – ЧЗ №3(3), ЦА(5) 

Анотація: У навчальному посібнику подано теоретичні знання та 

практичні навички щодо систем документації та їх взаємодії в 

економічно-організаційному та інформаційно-правовому аспектах, 

побудови інформаційної моделі організації на основі дослідження її 

організаційної структури. 

 

3.  67.401.02

(4Укр)я7

Д 36 

 

Державна служба : навч. посіб. / Нац. агенство з питань держ. 

служби, Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр. [та ін.] ; за 

заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : СІК ГРУП Україна, 2012. – 526 с. 

Кількість примірників: 8 – ЧЗ №3(3), ЦА(5) 

Анотація: У виданні розкрито історичні, правові та організаційні 

засади державної служби, теоретико-методологічні засади формування 

й реалізації державної кадрової політики, актуальні проблеми 

реформування та розвитку державної служби в умовах набуття 

чинності нового Закону України "Про державну службу". 

 

4.  67.405.

115.1 

(4Укр)

К 36 

Керівництво з моніторингу дитячої праці в Україні : посібник / 

Міжнар. орг. праці, Міжнар. Программа з викоренення найгір- 

ших форм дит. праці в Україні (МОП-ІПЕК). – К. : Компанія 

Лік, 2008. – 144 с. : табл. 

 Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Це керівництво базується на концепції системи моніторин- 

гу дитячої праці МОП-ІПЕК, при підготовці було використано 

матеріали посібника МОП-ІПЕК "Система моніторингу дитячої праці". 
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5.  67.408 

(4Укр)

я73-1 

К 82 

 

Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / 

М-во освіти і науки України ; за ред. О. М. Омельчука. – К. : 

Алерта : КНТ : ЦУЛ, 2010. – 208 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У навчальному посібнику системно та у відповідності до 

чинного Кримінального кодексу України викладено питання Загальної 

частини кримінального права. 

 

6.  67.401.0 

(4Укр)

я73 

К 96 

Кушнірюк В. М.  

Комунікативний етикет державного службовця : навч. посіб. / 

В. М. Кушнірюк ; МОН України, Нац. агентство України з 

питань держ. служби, Івано-Франківський нац. техн. ун-т 

нафти і газу. – К. : СІК ГРУП Україна, 2013. – 184 с. 

Кількість примірників: 10 – ЧЗ №3(3), ЦА(7) 

Анотація: Навчальний посібник з курсу "Етикет державного службовця" 

розкриває теоретичні та практичні складові етикету у діяльності 

державної служби в Україні, спрямований на формування та 

становлення вмінь і навичок культури поведінки державного службовця. 

 

7.  67р30кр 

М 54 

 

Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів 

заочної форми навчання за ОКР "бакалавр", "спеціаліст" напря-

му підготовки "Правознавство" / М-во освіти і науки України, 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та 

права ; уклад.: В. М. Боковня, В. І. Василенко, Б. М. Гук [та 

ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А. : АНТ, 2014. – 482 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: До уваги студентів пропонуються методичні рекомендації 

для самостійної роботи та семінарські заняття з правознавства. 

 

8.  67.404.

3р30кр 

М 54 

 

Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів 

заочної форми навчання за ОКР "магістр" напрямку підготовки 

8.18010011- "Інтелектуальна власність" / М-во освіти і науки 

України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економі- 

ки та права ; уклад.: В. М. Боковня, В. І. Василенко, В. А. 

Іващенко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 358 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Методичні рекомендації розкривають основні питання, що 

стосуються поняття та системи інтелектуальної власності, зокрема 

авторського права, експертизи інтелектуальної власності, маркетингу 

інтелектуальної власності, патентного законодавства тощо.  

 

9.  67.402.1 

(4Укр)-32 

О-62 

 

Опришко В. Ф.  

Бюджетне законодавство України : навч. посіб. / В. Ф. 

Опришко, А. Т. Ковальчук, Н. А. Фукс ; за заг. ред. В. Ф. 

Опришка ; Акад. фін. упр. – К. : Акад. фін. упр., 2012. – 239 с. – 

(Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, 
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навчання / голов. ред. Т. І. Єфименко). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(3) 

Анотація: Навчальний посібник підготовлено з метою узагальнення 

вітчизняного досвіду формування бюджетного законодавства та 

обгрунтування основних напрямів його подальшого вдосконалення. 

Видання базується на сучаних досягненнях вітчизняної правової науки та 

чинних нормативно-правових актах. 

 

10.  67.401.

114 

(4Укр) 

П 16 

 

Панченко О. А.  
Информационная безопасность личности : [монография] / О. 

А. Панченко, Н. В. Банчук. – 2-е изд., испр. – К. : КИТ, 2011. – 

672 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №3(1) 

Аннотация: Монография посвящена всестороннему анализу понятия 

"информационная безопасность личности", включающему правовые, юри- 

дические, организационно-технические и медико-психологические аспекты.  
 

11.  67.407.

4(4Укр)

я73 

П 84 

 

Процевський В. О.  
Водне право України : навч. посіб. / В. О. Процевський, О. М. 

Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. М. Сковороди. – К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 176 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: На сторінках навчального посібника висвітлено загальнотео- 

ретичні та практичні аспекти суспільних відносин що становлять 

предмет регулювання водного права, принципи, джерела і суб'єкти 

водного права. Матеріал подано із широким використанням керівних 

вказівок Постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики 

при розгляді цивільних та господарських справ щодо водокористування. 

 

12.  67.401.

012 

(4Укр) 

П 88 

 

Публічна дипломатія та лобіювання громадських інтересів на 

місцевому рівні: матеріали Всеукр. конф. за підсумками 

однойменного проекту у ВР України, 25-го лютого 2009 р. / Ін-

т політ. освіти, Ком. ВР України з питань держ. будівництва та 

місцевого самоврядування [та ін.] ; відп. за вип. В. Галич. – К. : 

Вид-во ІПО, 2009. – 80 с. : фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Збірник матеріалів призначений для усіх, хто цікавиться 

темами публічної дипломатії та питаннями лобіювання на місцевому та 

загальнодержавному рівні. 

 

13.  67.402.

23(4Укр) 

Р 64 

 

Розвиток податкової системи України: трансформація 

спрощеної системи оподаткування : наук.-практ. комент. до 

Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 

04.11.2011 №4014-VI / Т. І. Єфименко, С. Л. Лондар, Ю. Б. 
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Іванов [та ін.] ; М-во фінансів України, Акад. фін. упр. – К. : 

Акад. фін. упр., 2011. – 246 с. : іл. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №4(1), ЦА(2) 

Анотація: У виданні вміщено результати наукового аналізу складових 

державної підтримки та податкового регулювання малого 

підприємництва в Україні у контексті імплементації Закону України 

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності". 
 

14.  67.401 

(4Укр)

я73-1 

Т 24 

 

Тацишин І. Б.  
Адміністративне право України : навч. посіб. / І. Б. Тацишин. – 

Л. : Новий Світ-2000, 2012. – 307 с. – (Вища освіта в Україні). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні теми навчальної 

дисципліни "Адміністративне право України" опираючись на сучасне 

законодавство. Поряд із теоретичним матеріалом із Загальної та 

Особливої частин також подано теми рефератів, перелік основних 

нормативно-правових актів та рекомендованої літератури, додаткові 

питання, практичні та тестові завдання до кожної теми. 
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1.  74.480

я73-1 

А 86 

 

Артемова Л. В.  

Педагогіка і методика вищої школи: інтерактивні технології в 

курсах навчальних дисциплін : навч.-метод. посіб. для викл., 

асп., студ. магістратури / Л. В. Артемова. – К. : Кондор, 2012. – 

272 с. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №6(2), А2(3) 

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено питання сучасних 

теоретичних і нормативних підходів до формування змісту й розробки 

методів викладання фахових дисциплін у процесі ступеневої підготовки 

фахівців у ВНЗ. 
 

2.  74.200.

55я73-

1кр 

А 86 

 

Артюшенко А. О.  
Особистісна мобільність : [навч. посіб.] / А. О. Артюшенко. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 222 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У навчальному посібнику розкрито сутність поняття "осо- 

бистісна мобільність". Подано характеристику складових особистісної 

мобільності, визначено критерії і показники для оцінювання рівнів її 

сформованості. Описано психологічні основи і методика формування 

складових особистісної мобільності в учнів у процесі фізичного 

виховання у загальноосвітній школі. 

 

3.  74.200.

55кр 

А 86 

 

Артюшенко А. О.  
Формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної 

мобільності у процесі фізичного виховання : монографія / А. 

О. Артюшенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем 

виховання. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 394 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методичні засади 

формування в учнів загальноосвітньої школи особистісної мобільності у 

процесі фізичного виховання, подається аналіз поглядів на сутність 

проблеми особистісної мобільності як здатності до діяльності і до 

довільного управління власною поведінкою та діяльністю.  

 

4.  74.662

я73-1 

А 87 

 

Архипова С. П.  
Методи та технології роботи соціального педагога : навч. 

посіб. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник ; М-

во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-е вид. – К. : 

Видавничий Дім Слово, 2013. – 496 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 
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Анотація: У посібнику представлено теоретичні та практичні аспек- 

ти технології роботи соціального педагога з сім'єю, дитячими та 

юнацькими організаціями, обдарованими дітьми, з дітьми з обмеженими 

можливостями, а також технології проектування, телефонного 

консультування, профорієнтаційної роботи, профілактики адиктивної 

поведінки, шляхи подолання професійної деформації соціальних педагогів. 

 

5.  74.480.

0я73-

1кр 

А 92 

 

Атамась О. А.  
Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі : 

навч.-метод. посіб. / О. А. Атамась, Л. С. Фролова. – Черкаси : 

Гордієнко Є. І., 2014. – 148 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), ЧЗ №6(1) 

Анотація: Навчальний посібник розроблений з метою навчально-

методичного забезпечення виховної роботи у вищому навчальному 

закладі.  

 

6.  74.200.

55кр 

Д 81 

 

Дудник І. О.  
Виховання волі в підлітків у процесі занять фізичною 

культурою : монографія / І. О. Дудник, А. О. Артюшенко ; М-

во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 234 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії подано теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми виховання волі в учнів у процесі занять 

фізичною культурою і спортом. Обгрунтовано критерії й показники для 

визначення рівнів сформованості в учнів готовності до вольових 

напружень, охарактеризовано її структурні компоненти. Визначено та 

обгрунтовано педагогічні умови, які сприяють підвищенню 

ефективності процесу виховання волі під час занять фізичною 

культурою і спортом. 

 

7.  74.664.

6 

О-53 

 

Олексюк Н. С.  
Соціально-педагогічна робота з сім'ями військовослужбовців в 

умовах реформування збройних сил України : монографія / Н. 

С. Олексюк ; наук. ред. А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова. – К. : Слово, 2011. – 304 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У монографії висвітлено основні наукові підходи до 

організації соціально-педагогічної роботи з сім'ями військовослужбовців 

Збройних Сил України, проаналізовано її теоретичні та методичні 

засади, обгрунтована роль соціального педагога у налагодженні 

позитивно спрямованої життєдіяльності означеної категорії сімей. 

 

8.  74.04 

(4Укр)

кр 

П 78 

Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 

освіти в Україні : кол. моногр. / МОН України, Київський нац. 

ун-т технологій та дизайну, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; за 

ред.: М. П. Денисенка, І. П. Мігус. – Черкаси : Чабаненко Ю. 
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 А., 2014. – 242 с. : схеми. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(1), ЧЗ №6(1), ЦА(1) 

Анотація: Колективна праця українських науковців досліджує сучасні 

проблеми соціально-економічних аспектів освіти та перспективи 

розвитку України. В науковому доробку розкрито основні питання 

перспектив розвитку вищої освіти в Україні, забезпечення її 

безперервності, впровадження інновацій в систему вищої освіти 

України, професійна підготовка кадрів для різних галузей національної 

економіки, економічні проблеми доступу інвалідів до якісної вищої освіти 

тощо. 

 

9.  88.946 

П 86 

 

Психологічній службі системи освіти України 10 років: 

здобутки, проблеми і перспективи : матеріали Всеукр. 

ювілейної наук.-практ. конф., 22 – 23 жовт. 2001 р. / МОН 

України, Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. 

Костюка АПН України ; редкол.: С. Д. Максименко (голов. 

ред.) [та ін.]. – К. ; Запоріжжя : Ніка-Центр, 2002. – 190 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: До цього збірника увійшли тези доповідей на конференції та 

матеріали досліджень з актуальних питань розвитку і функціонування 

психологічної служби системи освіти в Україні. Зокрема, висвітлюються 

теоретико-методологічні питання психологічної служби, різні аспекти 

психологічної допомоги як дітям у процесі їх навчання та виховання, так 

і педагогічним колективам, питання підготовки та підвищення кваліфіка-

ції фахівців психологічної служби тощо. 
 

10.  88.566 

П 86 

 

Психология менеджмента : [кол. моногр.] / Санкт-Петербург- 

ский гос. ун-т ; под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : Изд-во 

Санкт-Петербург. ун-та, 1997. – 272 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: На страницах монографии наряду с традиционными 

проблемами психологического отбора и подготовки менеджеров, 

решения ими конфликтных ситуаций в организации, управления 

качеством в монографии обсуждаются также по недостаточно 

отраженные в нашей литературе вопросы женского менеджмента, 

психологического тренинга менеджеров, их здоровья и профессионального 

долголетия. 

 

11.  88.50 

С 16 

 

Салем М.  
Как читать человека. Советы ведущего эксперта / М. Салем ; 

[пер. с англ. Б. Каратаевa]. – Х. ; Белгород : Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга", 2008. – 320 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: Научиться определять, лжет ли ваш собеседник, читать 

мысли, находить потерянные вещи, противостоять стрессам, успешно 

подниматься по карьерной лестнице – мечта любого человека, и мечта 

достижимая! С помощью упражнений и тестов Марка Салема вы 

разовьете почти фантастические способности – сверхчувствительность,  
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наблюдательность, интуицию, широту мышления, которые позволят 

вам полностью раскрыть свой потенциал. 

 

12.  88.911

я73-1 

С 28 

 

Седнев Вл. В.  
Использование рисуночных техник в психологической 

диагностике у детей : учеб.-метод. пособие / Вл. В. Седнев, И. 

И. Марценковская ; Донецкий ин-т соц. образования. – Донецк 

: Юго-Восток, 1997. – 32 с. – (Прикладная психология. 

Личность и поведение). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотация: Методическое пособие описывает процедуру проведения 

психологической диагностики в детском возрасте при помощи рисунка. 

Описаны критерии детского рисунка.  Даны основные процедуры 

исследования психологических феноменов с помощью рисуночной 

техники. 

 

13.  88.503

я73-1 

С 55 

 

Собченко О. М.  
Психологія впливу : навч. посіб. для проведення семінар. та 

практ. занять / О. М. Собченко ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Мукачівський держ. ун-т. – К. : Кондор, 2013. – 

158 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Навчальний посібник складається з планів семінарських 

занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального 

матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез і у 

відповідності до планів семінарських занять, змісту контрольних 

питань та навчальних завдань до самостійної роботи студентів, 

повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань, рекомендованої 

літератури, загального переліку контрольних питань курсу. 

 

14.  74.480.

43 

С 88 

 

Студентське самоврядування у ХХІ ст.: проблеми і 

перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. студ. конф., 18-

20 квіт. 2008 р. / МОН України, Сумський держ. ун-т [та ін.] ; 

редкол.: А. В. Товстуха, О. О. Савотченко, А. О. Кириченко. – 

Суми : Вид-во Сум. держ. ун-ту, 2008. – 103 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У збірнику в скороченому вигляді подані матеріали доповідей 

Всеукраїнської студентської конференції органів студентського самовря-

дування. 

 

15.  88.504 

Ф 68 

 

Фишер Р.  

Путь к согласию или переговоры без поражения / Р. Фишер, У. 

Юри ; пер. с англ. А. Гореловой. – Ужгород : Світ, 2001. – 144 

с. – (Сделай себя сам). 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №6(1) 

Аннотация: В этой книге вы, возможно, не найдете для себя ничего 

такого, чего бы вы уже не знали из своего жизненного опыта. Что авторы 
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пытались сделать, так это таким образом связать логику здравого 

смысла и житейский опыт, чтобы создать основу, полезную для 

размышлений  и действий. Чем больше высказанные нами  идеи 

соответствуют вашим знаниям и совпадают с вашей интуицией, тем 

лучше. 

16.  74.268.

19 

(4Укр),9 

Х 82 

 

Хорошковська О. Н.  

Теоретико-методичні засади навчання української мови і 

мовлення у школах І ступеня з мовами викладання 

національних меншин України : монографія / О. Н. 

Хорошковська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. 

– К. : Педагогічна думка, 2013. – 162 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Зазначена монографія є першим монографічним 

дослідженням проблеми навчання української мови у школах І ступеня 

зазначеного типу.  

 

18.  88.212.

2я73-1 

Ш 37 

 

Шевців М. В.  
Зоопсихологія з основами етології : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. В. Шевців, М. М. Філоненко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 241 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: Підручник є систематизованим виданням нових відомостей 

із зоопсихології та етології, у якому викладені проблеми елементарного 

мислення та розумова діяльності тварин, як найбільш складної форми 

поведінки, індивідуального научіння та міжвидових, внутрішньовидових і 

внутрішньогуртових взаємин серед тварин. 
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1.  75.711.

55я73-

1кр 

А 86 

 

Артюшенко А. Ф.  
Бег на средние и длинные дистанции : [учеб. пособие] / А. Ф. 

Артюшенко, Л. В. Сиренко. – Черкассы : Чабаненко Ю. А., 

2012. – 124 с. : табл. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №1(1) 

Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов и препода-

вателей факультетов физической культуры педагогических институтов 

и университетов, для спортсменов и тренеров, а также для широкого 

круга специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

2.  75.48я

73-1кр 

А 86 

 

Артюшенко О. Ф.  

Фізкультурно-спортивні споруди : навч. посіб. / О. Ф. 

Артюшенко, Л. А. Нечипоренко, О. В. Нечипоренко. – Черкаси 

: Чабаненко Ю. А., 2012. – 168 с. : схеми. 

Кількість примірників: 13 – ЧЗ №1(2), ЦА(10), ЧЗ №6(1) 

Анотація: Навчально-методичний посібник складається з п'яти 

частин. У першій частині наведена інформація про мережу спортивних 

споруд. У другій частині дається інформація про відкриті спортивні 

споруди. Третя частина присвячена критим спортивним спорудам; у 

четвертій – розглядаються спортивні споруди для водних видів спорту; 

п'ята частина інформує про споруди для зимових видів спорту. 

 

3.  75.491.

0я73-1 

Б 90 

 

Булатова М.  
Твій олімпійський путівник : навч. посіб. / М. Булатова ; Нац. 

олімпійський комітет України. – К., 2011. – 120 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У навчальному посібнику подано інформацію про історію 

Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського 

руху, основні принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної 

людини. Книга знайомить з олімпійськими видами спорту та 

досягненнями атлетів світу й України в Олімпійських іграх. 

 

4. 75.711я

73-1кр 

О-64 

Організація та проведення змагань з легкої атлетики : навч. 

посіб. / О. Ф. Артюшенко, В. Д. Дручик, Р. П. Карпюк [та ін.] ; 

МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Луцький ін-т 

розвитку людини ун-ту "Україна". – К. : Козарі, 2013. – 88 с. : 

рис., табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №1(1) 

Анотація: Навчальний посібник висвітлює основні положення методики 

суддівства, організації роботи різних служб, улаштування місця для 

проведення змагань тощо. 
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5.  74.267.

5я73-1 

Ш 65 

 

Шиян Б. М.  

Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / Б. М. Шиян. – Т. : Навчальна книга - 

Богдан, 2001. – 272 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №6(1) 

Анотація: У підручнику викладено основні поняття теорії і методики 

фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, принципи і методи, 

загальні основи навчання та методику удосконалення фізичних якостей 

школярів. 
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1.  81.2Ан-

923-3 

Г 22 

 

Gaskell E.  
Disappearances and other stories = Зникнення та інші оповідання / 

E. Gaskell. – K. : Znannia, 2013. – 160 p. – (Lego ergo vivo). – 

(English Learner's Library = Бібіліотечка для тих, хто вивчає 

англійську ; № 6). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Ця колекція знайомить нас з творами Елізабет Гаскелл, 

написаними в жанрі готичної прози. Автор, майстерним чином, подає 

атмосферу жаху і напруженої загадковості так характерних для 

готичної традиції… 

  

2. 81.2Ан-

923-3 

Д 40 

 

Jerome K. Jerome  

Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) = Троє у човні 

(якщо не рахувати собаки) / Jerome K. Jerome. – K. : Znannia, 

2014. – 239 p. – (English Librari). 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: Головна принада цієї книжки – не стільки в літературному 

стилі чи повноті й корисності відомостей, що містяться в ній, скільки в 

її щирій правдивості. Її сторінки – це звіт про події, що відбувались 

насправді…  

 

3. 83.3 

(4Укр)

6-8 

А 23 

 

Агеєва В. П.  

Мистецтво рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи / В. П. 

Агеєва. – К. : Книга, 2012. – 392 с. – (Бібліотека Шевченківського 

комітету). 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(2), АХ(1) 

Анотація: Вперше із залученням тривалий час недоступних або 

замовчуваних архівних матеріалів і документів простежено історію 

шляхетського роду Рильських, зокрема історію боротьби "двох душ", 

польської й української, роль Тадея Рильського і всього середовища 

київської Старої Громади у формуванні найвизначнішого поета 

неокласичного кола. Поетика Максима Рильського аналізується в 

контексті художньої практики київських неокласиків, зокрема Миколи 

Зерова та Павла Филиповича.  

 

4. 83 

А 22 

 

Автор – твір – читач : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є. М. Черноіваненко, Н. М. 

Шляхова, М. В. Пащенко. – О. : Астропринт, 2012. – 238 с. 

Кількість примірників: 1 - ЧЗ №2(1)  

Анотація: До збірника включено матеріали кафедральної наукової 

теми "Проблеми рецепції та інтерпретації художнього тексту". 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

(4Укр)

6-4 

А 72 

 

Антоненко-Давидович Б. Д.  

Смерть : повість ; Сибірські новели : оповідання / Б. Д. Анто- 

ненко-Давидович. – Х. : Фоліо, 2012. – 380 с. – (Історія 

України в романах). 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Центральний персонаж повісті "Смерть" – український 

інтелігент Кость Горбенко. Колишній прибічник Петлюри, він був 

членом різних українських організацій. Але потім зрікся свого коріння і 

вступив до лав більшовицької партії. Втім і серед більшовиків Горбенко 

почуває себе чужим...  

   "Сибірські новели" – це низка неповторних людських доль і характерів, 

яким з того чи іншого боку довелося пройти через криваву машину  

ГУЛАГу. Ці характери і долі – більш ніж реалістичні, тому що вони – 

свідчення письменника, який дивом вижив у страшному пеклі... 

 

6. 84 

(4Укр)

6-4 

Б 61 

 

Білоусов Є. В.  
Агатангел Кримський – учений та письменник : художньо-

докум. повість для дітей / Є. В. Білоусов. – Сімф. : Таврида, 

2012. – 278 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), АХ(1) 

Анотація: Художньо-документальна повість розповідає про життя і 

творчість визначного українського вченого, письменника, сходознавця, 

історика української мови, одного з фундаторів Академії Наук України, 

академіка Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942 рр.). Новий 

твір Євгена Білоусова продовжує багатотомний авторський проект 

"Відомі та знамениті". 

 

7. 84 

(4Укр)

я4 

Б 18 

 

Байки / упорядкув. О. Д. Ткаченка. – К. : Здоров'я, 2012. – 208 

с. – (Народні джерела). 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), АХ(1) 

Анотація: До книги ввійшли найкращі зразки байок, написані україн-

ськими майстрами слова. Ці твори мудро і дотепно розкривають очі, 

повчаючи слухачів уважніше придивлятися не тільки до вад оточуючих, 

але й до власних.  

 

 8. 84 

(4Нім)-4 

Б 43 

 

Белль Г.  
Більярд о пів на десяту : роман / Г. Белль ; пер. з нім. Є. О. 

Поповича ; передм. Д. В. Затонського. – Х. : Фоліо, 2012. – 384 с. 

– (Бібліотека нобелівських лауреатів). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Дія роману обмежена одним днем, та завдяки спогадам і 

внутрішнім монологам персонажів вміщує історію трьох поколінь сім'ї 

архітекторів Фемелів. Підсумовуючи життя у день свого вісімдесятиліт-

тя, Генріх Фемель, головний герой роману, відчуває себе банкрутом: 

лежить у руїнах після війни зведене ним величне абатство, померли троє 

його дітей, збожеволіла жінка. Що ж залишилось? Його іронічне 

ставлення до усього у світі…  
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9. 83.3 

(4Укр)

6-8...4 

Б 89 

 

Брюховецький В.  

Віктор Петров: верхи долі – верхи і долі / В. Брюховецький. – 

К. : Темпора, 2013. – 168 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація:  Збірник склався у процесі роботи над тритомником 

вибраних статей Віктора Петрова «Розвідки» . До нього включені 

передмова «Знедійснення дійсности, або via Dolorosa навспак», примітки 

до всіх томів, а також дві статті, що постали в результаті пошуків 

невідомих матеріалів з творчої спадщини вченого й письменника та 

спроб розкодувати його правдивий життєпис. Інтригуючі загадки зі сфе-

ри розвідницької діяльності В. Петрова лишаються на майбутнє. 

Сподіваємося, що ці публікації наблизять нас до відповіді на запитання, 

яке поставила Докія Гуменна, давня приятелька і колега В. Петрова, ще 

в 1949 році: «Чи є в Петрова запорозький дух? Чи людина це великих діл і 

принципів, – чи це те болото, з якого не може витягнути ноги 

Україна?». 

 

10. 81.006-

923 

В 27 

 

Велівченко В. Ф.  

Лекції із психолінгвістики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. : (перша частина навч.-метод. комплексу "Психолінгвіс- 

тика") / В. Ф. Велівченко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Навч.-

наук. ін-т іноземних мов. – Черкаси : [б. в.], 2013. – 180 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Цей навчальний посібник є першою, основною частиною 

навчально-методичного комплексу "Психолінгвістика", що адресується 

студентам вищих навчальних закладів, які вивчають курс психолінгвісти-

ки як окрему лінгвістичну дисципліну.  

 

11. 84 

(4Укр)

6-4 

В 44 

 

Вилинович А. А.  
Блеск и туман разведки : [роман] / А. А. Вилинович. – К. : 

Україна, 2012. – 292 с. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: Художественно-документальное повествование о смелых 

и опасных действиях советского разведчика Андрея Паркеты. Под 

именем погибшего офицера СД Ганса Ауге ему удается внедриться в 

спец-охранную службу Киевского генерал-комиссариата, добывать 

важные сведения военного значения в Виннице, куда прилетал Гитлер, в 

Ровно – административном центре оккупированной Украины и других 

местах.  
 

12. 80.742.

3 

Г 65 

 

Гончарова О. М.  
Античне красномовство як феномен європейської культури : 

монографія / О. М. Гончарова ; Київський нац. ун-т культури і 

мистецтв. – К. : Вид-во НАКККіМ, 2013. – 416 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У книзі проаналізовано античне красномовство з точки 

зору використання ораторами Давньої Греції і Давнього Риму стратегій 

мовного управління. Досліджено становлення античного красномовства 
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як феномена європейської культури в контексті дискурсивних практик, 

теоретичного і навчального дискурсу, культурних практик античності.  

 13. 94.8 

Г 95 

 

Гуржій О. І.  

Гортаючи прочитане, шукаючи розумне ... / О. І. Гуржій ; відп. 

ред. М. М. Шитюк. – Миколаїв : [б. в.], 2013. – 138 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Увазі читача пропонуються афоризми, крилаті фрази  та 

міркування про сенс життя, типи людей і їх сподівання, вагомість знань 

і складність мислення, талант і творчий процес… 

  

14. 84 

(4Укр)

6-4 

Г 97 

 

Гуцало Є. П.  

Хустина шовку зеленого : повісті, новели, публіцистика / Є. П. 

Гуцало. – К. : Український письменник, 2012. – 576 с. – 

(Українська класика). 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація: Євгена Гуцала і нині цікаво читати з того, з чого він 

починав: з малої прози й поезії. Там він молодий і справжній. Звідти 

передаються витончені запахи гуцалівської мови, іскрометний народний 

гумор, кольоростихія слів, за якою вгадувався – як майбутнє – спокійний 

усміхнений романіст. 

 

15. 83 

Д 43 

 

Дзюба І. М.  

Не окремо взяте життя / І. М. Дзюба ; голов. ред. С. Головко ; 

післямова М. Жулинський. – К. : Либідь, 2012. – 760 с. : фото. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), А2(1) 

Анотація: Це – найповніше зібрання спогадів і роздумів видатного 

письменника, вченого й громадського діяча – нашого сучасника, людини, 

якій є що сказати світові. 

 

16. 83.3 

(4Укр)5 

Д 66 

 

Доманицький В.  

Із науково-творчої спадщини. Кн. 3 / В. Доманицький, В. 

Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 512 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До третьої книги науково-творчої спадщини Василя 

Доманицького (1877–1910) ввійшли переважно історичні його студії, в 

т. ч. грунтовна праця "Козаччина на переломі XVI–XVIII ст.", а також 

публікації з археології, права, релігієзнавства. 

 

17. 84 

(4Укр)

6-5 

Д 72 

 

Драч І. Ф. Вибрані твори : у 2 т. / І. Ф. Драч. – К. : Українська 

енциклопедія. – 2012. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства). 

Т. 2 : Переклади / редкол. т.: М. П. Зяблюк (голова) [та ін.].  – 

2012. – 608 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: "Вибрані твори" І. Ф. Драча у двох томах – видання із 

започаткованої видавництвом "Українська енциклопедія" імені М. П. 

Бажана багатотомної серії "Бібліотека Української Літератрної 

Енциклопедії: вершини письменства", в якій випускаються кращі твори 
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видатних майстрів української та світової літератури, представлених в 

УЛЕ. До другого тому включено преклади Івана Драча з національних 

літератур світу. 

 

18. 84 

(4Укр)

6-4 

І-18 

 

Іваненко О. Д.  

Мої казки і мої дорогі вчителі : спогади, казки / О. Д. Іваненко. – 

К. : Веселка, 2012. – 400 с. : ілюстр. – (Бібліотека Шевченків- 

ського комітету). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Оксана Іваненко розповідає про свій довгий і цікавий 

літературний шлях, зустрічі, тривалі творчі взаємини з видатними 

людьми, письменниками, діячами культури нашої доби – Павлом 

Тичиною, Максимом Рильським, Антоном Макаренком, Корнієм 

Чуковським, Іваном Козловським та багатьма іншими. Переважна 

більшість світлин з особистого архіву письменниці друкується вперше.  

 

19. 84 

(4Укр)

6-4 

І-19 

 

Іваничук Р. І.  

Мальви ; Орда : романи / Р. І. Іваничук. – К. : Будинок 

письменників, 2012. – 416 с. – (Історія України в романах). 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У романі «Мальви» («Яничари»), за який автор зазнав 

тяжких переслідувань совєтської системи, показані катастрофічні 

наслідки зречення свого народу і батьківщини як для окремої людини, так 

і для всієї нації. Події роману розгортаються на тлі відродження 

української державності під проводом Богдана Хмельницького, а також 

містять непересічний матеріал з тогочасної історії Криму і Туреччини. 

Роман «Орда» висвітлює перший в історії масовий геноцид українців 

після поразки визвольної акції Івана Мазепи – зруйнування гетьманської 

столиці Батурину. 

 

20. 83.3 

(4Укр)

6-8...4 

І-19 

 

Іванишин М.  

Екзистенція української людини в прозі Валер'яна 

Підмогильного (на матеріалі роману "Невеличка драма") : 

монографія / М. Іванишин ; відп. ред. П. Іванишин ; 

Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Наук.-

ідеологічний центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 

64 с. 

Кількість примірників:1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У пропонованій монографії розглядається постать 

Валер'яна Підмогильного, зокрема його роман "Невеличка драма", з 

позицій національно-екзистенціальної інтерпретації. Роман тлумачить- 

ся в націософському дусі на ідейно-тематичному, характерологічному 

та екзистенційному рівнях. 

 

21. 83 

І-19 

 

Іванишин П.  
Українське літературознавство постколоніального періоду : 

монографія / П. Іванишин. – К. : Академія, 2014. – 192 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 
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Анотація: Порубіжжя тисячоліть дало українському літературознав-

ству небувалу енергію для світоглядних трансформацій та 

урізноманітнення дослідницьких методологій, що сприяло подоланню 

моністичного погляду на світ художнього слова і творчість 

письменників.  

 

22. 81.2Ук-

34я2 

К 75 

 

Кочан І.  
Українське термінознавство в іменах : [довідник] / І. Кочан. – 

Л. : Літопис, 2012. – 292 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У довіднику зібрано короткі відомості про українських 

термінологів минулого і сучасності, як своїми науковими працями, 

лексикографічними виданнями торували підгрунтя сучасного 

українського термінозавства, удосконалюють його сьогодні та 

прокладають шлях у майбутнє української науки. 

 

23.  84 

(4Укр)

6-4 

К 89 

 

Кузнєцов А.  
Бабин Яр : [присвяч. пам'яті всіх загиблих від рук нацистських 

окупантів] / А. Кузнєцов. – К. : Самміт-Книга, 2012. – 352 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: «Бабин яр» – це розповід про масові розстріли німцями 

мирного населення і радянських військовополонених під час другої світової  

війни.  

 

24. 84 

(4Укр)

6-4 

К 93 

 

Курков А. Ю.  
Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / А. Ю. Курков ; 

пер. з рос. В. С. Бойка. – Х. : Фоліо, 2012. – 445 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: «У житті найцікавіше – це життя», – сказав одного разу 

письменник, звертаючись до своїх читачів. І його новий роман «Львівська 

 гастроль Джимі Хендрікса», де переплітаються дійсність і вигадка, де 

немає межі між реальністю і сюрреалізмом, яскраве тому підтвердження.  

 

25. 83кр 

Л 64 

 

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. 

наук. пр. : до 60-річного ювілею літературознавця, доктора 

філол. наук, проф. В. Т. Поліщука / МОН України, ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах ; редкол.: В. Т. 

Поліщук (відп. ред.), Л. В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – 

Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 422 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(2), А2(1) 

Анотація: У спеціальному випуску щорічника вміщено статті історико-

літературного, теоретико-літературного, компаративного, фолькло- 

ристичного змісту, авторство яких належить відомим ученим України. 

Збірник видано на пошану відомого українського літературознавця, про-

фесора В. Т. Поліщука з нагоди його 60-річчя. 
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26. 83 

Л 64 

 

Літературологія : зб. наук. пр. : до 70-річчя від дня народж.  

В. Іванишина. Вип. 1 / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. 

Франка, Каф. укр. літератури та теорії літератури ; редкол.: П. 

Іванишин (голова) [та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 248 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: В основу збірника переважно лягли матеріали Міжнародної 

наукової конференції "Ціннісні парадигми українськоїлітератури XX сто- 

ліття (до проблеми методологічних, естетико-теоретичних та ідеологіч- 

них впливів на літературний процес)", що відбулася у Дрогобицькому 

університеті 23 березня 2012 року. У виданні також вміщено 

републікації маловідомих праць М. Мухина та В. Шияна. 

 

27.  84(4Укр)

6-4 

Л 63 

 

Лис В. С.  
Острів Сильвестра : роман / В. С. Лис. – Х. : Фоліо, 2012. – 220 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Маємо: острів, людину та рушницю. У якийсь момент ці 

три об'єкти об'єднуються у часі: людина припливає на острів, бере 

рушницю, наставляє її собі в груди і натискає на курок. Такий собі кінець 

життя і початок роману... Лунає постріл, людина падає, але там, у 

світі за межами острова, нічого не змінюється: є минуле, і є майбутнє. 

От тільки що минуле і майбутнє значать без людини?.. А ще на острові 

є зайці, їх звуть Понг і Пінга, вони можуть розмовляти з людьми 

(справді?) і врятувати людину від смерті... 

 

28. 84 

(4Укр)

6-5 

Л 84 

 

Лук'яненко О. В.  
Філософія українського серця : поетичні роздуми / О. В. Лук'- 

яненко. – Полтава : Друкарська майстерня, 2010. – 120 с. : 

ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: У збірці подано роздуми про сутність українського духу. У 

чому  полягає споконвічна прив'язаність українця до родини? Чи вплинуло 

тривке бездержав'я на відчуття свободи та волі ? Чи виплекали ми 

споконвічний ідеал кохання, рівний зразкам Античності та Середньовіч-

чя? Шукаючи відповіді на ці питання, стверджуючи родоцентричність 

українського світогляду, автор вдається до поетичних роздумів. 

 

29. 84 

(4Укр)

6-5 

Л 84 

 

Лукьяненко А. В.  
Храм. Философия сердца : [стихи] / А. В. Лукьяненко. – 

Полтава : Шевченко Р. В., 2011. – 116 с. : ил. 

Количество экземпляров: 1 – АХ(1) 

Аннотация: В сборнике пейзажной лирики автор поднимает вопросы, 

затрагивающие мир духовных ценностей современных людей, в котором 

все меньшую роль играет Природа и Человечность. 

 

30. 84 

(4Укр)

6-4 

М 19 

Малик В. К.  
Князь Кий : роман / В. К. Малик. – Х. : Фоліо, 2012. – 285 с. – 

(Історія України в романах). 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 
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 Анотація: Головною темою творчості відомого майстра української 

літератури Володимира Малика (1921–1998) була вітчизняна історія, від 

сивої давнини до наших часів. Дія роману "Князь Кий" відбувається у 

середині першого тисячоліття, коли після розроблення держави 

легендарного гуннського вождя Аттіли його спадкоємці намагалися 

підкорити східнослов'янські племена.  

 

31. 81.2Ан-

923кр 

М 29 

 

Мартовицька Н. В.  
Англійська для магістрів спеціальностей "Соціальна робота" та 

"Соціальна педагогіка" (Соціальний захист дітей) = English for 

social work bachelors (Welfare of children) : навч.-метод посіб. / 

Н. В. Мартовицька ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 196 с. 

Кількість примірників: 32 – А2(30), ЧЗ №2(2) 

Анотація: У навчально-методичному посібнику запропоновано спеці-

альний курс англійської мови для факультетів і відділень "Соціальна 

робота", "Соціальна педагогіка", який дає змогу майбутнім фахівцям не 

тільки засвоїти програмний матеріал з англійської мови, але й 

отримати значний обсяг інформації про соціальну роботу як особливий 

вид професійної діяльності, оскільки всі тексти, завдання, вправи, 

вміщені у посібнику, мають чітку професійну спрямованість. 

 

32. 81-923 

М 91 

 

Мусиенко В. П.  
Введение в языкознание : учеб. пособие для студ. спец. "Язык 

и лит. (русский)"/ В. П. Мусиенко, Л. Н. Кулешова ; МОН 

Украины, Киевский нац. лингвистический ун-т. – Черкассы ; К. : 

Чабаненко Ю. А., 2013. – 136 с. 

Количество экземпляров: 6 – ЧЗ №2(3), А2(3) 

Аннотация: В пособии разработаны темы, традиционные для курса 

"Введение в языкознание". К каждой теме предлагается конспект, 

письменные домашние задания, контрольные вопросы и литература. 

Темы сгруппированы в пять модулей, к каждому из них прилагаются 

контрольные задания. Пособие содержит задания для индивидуальной 

самостоятельной работы и итового контроля. 

 

33. 83.3 

(4Укр)6 

О-13 

 

Обертас О.  
Український самвидав: літературна критика та публіцистика 

(1960-і – початок 1970-х років) : монографія / О. Обертас ; 

передм. М. Коцюбинської ; післямова: О. Зінкевича ; наук. ред. 

М. Коцюбинська ; НАН України, Ін-т лі-ри ім. Т. Г. Шевченка. – 

К. : Смолоскип, 2010. – 300 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Особлива увага автора звертається на характеристику 

позацензурної публіцистики та літературної критики у контексті 

культурно-громадського життя в Україні 60-х років XX століття. 

З'ясовується роль самвидаву як одвічної опозиційної категорії, 

розглядаються обставини його формування як історичного явища у 

другій половині ХХ століття. 
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34. 84(4Укр)

6-5 

О-54 

 

Олійник Б. І.  

Трубить трубіж : вірш, уривки з поеми / Б. І. Олійник. – К. : 

Золоті Ворота, 2012. – 80 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

 

Анотація: У новій книзі Бориса Олійника згуртовано нові поезії, не 

старіші останнього десятиліття. У підвалини, на яких грунтується 

збірка, покладено поезії про новочасся нашої незалежності, котра не 

так реальна, як декоративно-декларативна та під якою маскується 

новий клас визискувачів України. А проте всю її пронизує козацький 

оптимізм під гаслом "Ми переможемо". 

 

35. 81.2Ук-

923.7 

О-58 

 

Онкович Г. В.  

Хата: слово-тема і культурознак. Мовні стилі : навч. посіб. / Г. 

В. Онкович ; Національна академія педагогічних наук України, 

Інститут вищої освіти. – К. : ІВО АПН України, 2010. – 72 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику для читання і розвитку мовлення знання зі 

стилів української мови пропонується закріпити на прикладі слова-теми 

"хата". Принагідно розглядаються поняття "слово-тема" і 

"культурознак", їх співвіднесеність з іншими поняттями.  

 

36. 83.3 

(4Укр)

5-8...4 

О-74 

 

Осипчук-Скоровода В.  

Воля Перуна : (Праве Пришестя Тараса Шевченка). Кн. 1 / В. 

Осипчук-Скоровода. – К. ; Кам'янець-Подільський, 2012. – 544 

с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Під пером поета та літературознавця Володимира Осипчу-

ка-Скороводи особа Тараса Шевченка постає Богом-захисником Україн- 

ського Народу у Божественній Величі втілення Бога Перуна. Маємо 

Великого Пророка Великої України після 1000-літнього сну забуття. 

Дорога до «сім’ї вольної нової» стелиться сином Божественної України – 

Нової Землі Трояні! Нового Роденя Росомовинів! 

 

37. 81.2Ук-7 

П 56 

 

Пономарів О. Д.  

Українське слово для всіх і для кожного  / О. Д. Пономарів. – К. : 

Либідь, 2012. – 360 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: У виданні містяться спостереження над традиційними й 

новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо 

вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, 

наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться 

способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, 

етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів.  

 

38. 81.2Ан-

923.1кр 

Практична фонетика англійської мови : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк, О. С. Ніжевська, Д. В. 
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П 69 

 

Дегтярьов, В. С. Білецька. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 

170 с. 

Кількість примірників: 2 – ЦА(1), (1) 

Анотація: У посібнику відображено основні теми та структуру курсу 

з практичної фонетики англійської мови. 

 

39. 84(4Укр)

6-4 

Р 64 

 

Роздобудько І. В.  
Перейти темряву / І. В. Роздобудько. – Х. : Фоліо, 2012. – 156 

с. – (Графіті). 

Кількість примірників: 2 – АХ(2) 

Анотація:  На сторінках захопливого роману – долі десятків тисяч 

українок, що їх продали у рабство за кордон та змусили працювати 

повіями. І не всі повертаються з неволі, бо лиш одиницям вдається 

...перейти темряву. 

 

40. 82.3 

(4Укр)

я73-1 

Р 88 

 

Руснак І. Є.  
Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – 2-е вид., 

стер. – К. : Академія, 2012. – 302 с. – (Альма-матер). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У посібнику розкривається тематична палітра, родожанро- 

ва структура, історія розвитку, та інші особливості такого 

унікального явища як український фольклор. Виклад матеріал супроводж

ується зразками аналізу фольклорних творів ("Нотатки на полях хресто-

матії").  

 

41. 81кр 

С 29 

 

Селиванова Е. А.  
Энигматический дискурс: вербализация и когниция : 

монография / Е. А. Селиванова. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 

2014. – 214 с. 

Количество экземпляров: 1 – ЧЗ №2(1) 

Аннотация: В монографии охарактеризован энигматический дискурс, 

направленный на отгадывание загаданного, поиск ответов на задания с 

целью развлечения, игры, получения новых знаний, проверки 

интеллектуальных способностей, смекалки, остроумия и чувства 

юмора. В книге освещены проблемы возникновения и специфики различных 

жанров энигматики, описана категориальная система энигматического 

жанра кроссворда, свойства и особенности структуры загадки.  

 

42. 83.3 

(4Укр)

6-022.7 

С 30 

 

Семіосфера радянської культури: знаки і значення. Вип. 2 / 

М. Г. Жулинський, Т. І. Гундорова, В. Г. Дончик [та ін.] ; відп. 

ред. В. Хархун ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – 

К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка ; Ніжин : Лисенко М.,  

2011. – 288 с. – (Studia Sovietika). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник присвячено вивченню культурної історії радянської 

епохи. Здійснено аналіз індивідуального й національного в українській 

радянській літературі.   
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43. 81.2Ук-

420 

С 48 

 

Словник української мови : у 20 т. / НАН України, Укр. 

мовно-інформ. фонд ; голов. наук. ред. В. М. Русанівський, 

наук. кер. В. А. Широков. – К. : Наукова думка. – 2010. – 

(Словники України). 

Т. 1 : А – Б / уклад.: Л. Л. Шевченко, В. В. Чумак, Г. М. Ярун 

[та ін.] ; наук. ред. Н. Г. Озерова. – 2010. – 912 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Т. 2 : В – Відсріблитися / уклад.: Л. Л. Шевченко, Л. М. 

Томіленко, Л. М. Менько [та ін.] ; наук. ред. О. О. Тараненко. – 

2012. – 976 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), А2(1) 

Т. 3 : Відставання – Гуральня / уклад.: І. В. Шевченко, Г. М. 

Ярун, О. О. Погрібна [та ін.] ; наук. ред. С. Я. Єрмоленко. – 

2012. – 1120 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(1), А2(1) 

Т. 4 : Д – Ж / уклад.: В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. 

Шевченко [та ін.] ; наук. ред. Н. Г. Озерова. – 2013. – 1008 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Словник охоплює загальновживану лексику сучасної 

української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені 

словосполучення. Джерела, використані у Словнику, відображають 

лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII 

століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, 

науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін. 

 

44. 83.3 

(4Укр)4 

С 48 

 

"Слово о полку Ігоревім " як пам'ятка української літератури : 

матеріали наук. конф., (Львів, 6 грудня 2007 р.) / Ін-т слова, 

Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; відп. ред. П. Я. Салевич. – 

Л. : Спадщина предків ; Дрогобич : Коло, 2011. – 277 с. – 

(Studia philologica). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Збірник містить доповіді та повідомлення українських 

філогів та істориків на науковій конференції "Слово о полку Ігоревім" як 

пам'ятка української літератури (до 820-річчя написання твору)". 

 

 45. 83.3 

(4Укр)

6-8...4 

С 53 

 

Сніжко М. С.  
Симоненкові світанки / М. С. Сніжко. – Черкаси : Інтроліга 

ТОР, 2013. – 212 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Спогадами та розудумами про поета Василя Андрійовича 

Симоненка ділиться його друг і колега по роботі журналіст Микола 

Семенович Сніжко. 

 

46. 84 

(4Укр)

6-4 

Сорока Ю. В.  
Іван Богун : роман : у 2 т. Т. 1 / Ю. В. Сорока. – К. : Будинок 

письменників України, 2012. – 317 с. 
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С 65 

 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Т. 2. – 541 с. 

Кількість примірників: 1 – АХ(1) 

Анотація: Герой твору Юрія Сороки, полковник кальницький, вінницький 

і подільский, а пізніше й наказний гетьман Іван Богун є чи не найяскравішою 

постаттю в плеяді полковників Хмельницького. Чи таким він був, яким 

дозволив собі зобразити його автор? Залишимо це на суд читача. 

 

 47. 84 

(4Укр)

6-4 

С 66 

 

Сосюра В. М.  
Третя Рота : роман / В. М. Сосюра ; упорядкув., прим. С. А. 

Гальченка ; післямова Н. І. Бернадської. – К. : Знання, 2012. – 

352 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Роман-сповідь «Третя Рота» – це єдиний прозовий твір 

Володимира Сосюри, в якому він осмислює шляхи та манівці свого 

життя – від злиденного дитинства, юності у вирі національно-

визвольних змагань до становлення як поета в умовах сталінського 

режиму.  

 

48. 84 

(4Укр)

6-5 

С 88 

 

Стус В. С.  
Листи у вічність... / В. С. Стус. – Донецьк : БАО, 2012. – 272 с. : 

фото. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Трагічна, велична й вічна постать поета, що сам на сам 

змагався з несвободою і невіглаством, є певним уособленням усієї 

духовної історії нашого народу. До збірки увійшли твори Василя Стуса, 

що є золотим спадком вітчизняної літератури.  

 

49. 80 

С 91 

 

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. 

наук. пр. Вип. 18 / МОН України, Ужгородський нац.  ун-т ; 

редкол.: І. В. Сабадош (відп. ред.) [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 

2013. – 160 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У статтях збірника досліджено лінгвостилістичний аналіз 

епістолярію Г. Стрипського, акцентуація характеру в художньому 

мовленні П. Куліша, діалектна фразеологія говірок Закарпаття, 

психоаналіз художньої мови П. Куліша, поетична фонетика українського 

символізму, методика експериментальної фонетики тощо. 

 

50. 83.3 

(4Укр)

5-8...4 

Т 29 

 

Театр як доля: Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) / С. 

Русанова, С. Єфремов, Д. Чижевський [та ін.] ; упоряд. О. В. 

Чуднов. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 366 с. : фото. –

 (Єлисаветградське коло). 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Погляди на драматурга, що зібрані в цій книжці, були вислов- 

лені у різні часи, в різних державах, в різних соціальних і психологічних 

обставинах.  
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51. 80 

Т 33 

 

Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. : матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф. "Текст у парадигматичному прос- 

торі сучасної лінгвістики", (м. Переяслав-Хмельницький, 7-8 

жовтня 2008 р.). Спецвип. 1 / МОН України, Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; редкол.: О. М. 

Свириденко (відп. секр.), Г. Л. Токмань (відп. ред.) [та ін.]. – К. : 

Міленіум, 2008. – 380 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1)  

Спецвип. 2. – 2008. – 302 с. 

Вип. 7. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. – 343 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1)  

Вип. 8. – 470 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До випусків збірника увійшли статті з актуальних питань 

сучасного мовознавства та досвіду лінгводидактики у сучасній 

текстології на матеріалі іноземних мов та методики їх викладання. 

 

52. 80 

Т 33 

 

Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. Вип. 7 / 

МОН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. 

Сковороди ; редкол.: М. П. Корпанюк, Г. Л. Токмань (співред.) 

[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. – 343 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Вип. 8. – 2010. – 470 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: До випусків збірника увійшли статті з актуальних питань 

мовознавства та методики викладання філологічних дисциплін. 

 

53. 95.43 

Т 35 

 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені В. Гнатюка.  

Наукові записки. Серія Літературознавство. Вип. 38 / 

Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка ; редкол.: М. 

П. Ткачук (відп. ред.) [та ін.]. – Т. : Вид-во ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, 2013. – 464 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: Наукові записки висвітлюють актуальні проблеми історії 

української та зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного лі- 

тературознавства. Особлива увага приділяється інтерпретації художніх  

текстів, запровадження новітніх методологій та їх погляд на конкретні 

твори, їх нове осмислення.  

 

54. 81.2Ан-

923кр 

Т 36 

 

Тестовий контроль у навчанні англійської мови : навч. посіб. 

для студ. I-ІІ курсів напряму підгот. 6.020303 Філологія (мова і 

література (англійська)) / Т. М. Кравченко, О. М. Чебан, С. А. 

Аліфанова [та ін.] ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 

Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 244 с. 

Кількість примірників: 26 – ЦА(24), ЧЗ №2(2) 
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Анотація: Навчальний посібник містить тексти і тестові завдання, 

спрямовані на розвиток умінь студентів виконувати тестові завдання з 

англійської мови. 

 

55. 81.002.1 

Т 43 

 

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному 

аспектах : зб. наук. пр. Вип. 24 / Донецький нац. ун-т, Фак. 

інозем. мов ; редкол.: В. Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.]. –  

Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2011. – 196 с. : табл. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Вип. 23. – 2011. – 198 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: У збірнику висвітлено актуальні проблеми діахронічної та 

зіставної лінгвістики.  

 

 56. 83.3 

(4Укр)6 

Т 48 

 

Ткачук М. П.  
Українська література ХХ століття : [монографія] / М. П. 

Ткачук. – Т. : Медобори, 2014. – 608 с. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 

Анотація: На сторінках монографії досліджено художню своєрідність 

українського письменства ХХ століття у портретах і розвідках. 

Простежено головні закономірності літературного процесу, провідні 

тенденції в образній системі, в галузі проблем і жанрів, висвітлено 

естетичні шукання митців слова, їхнє новаторство, стильове 

розмаїття, наративну стратегію, інтертекстуальне поле творів 

митців, місце їх в світовому письменстві. 

 

57. 80 

(4Укр)

кр 

У 45 

 

Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти : зб. 

вибр. наук. пр. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; 

упоряд.: Г. І. Мартинова, Л. В. Шитик, А. А. Таран. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 524 с. 

Кількість примірників: 11 – ЧЗ №2(3), А2(8) 

Анотація: Тематика статей охоплює питання методики викладання 

української мови у середній та вищій школі, лінгвістичні та літеоратуро-

знавчі проблеми Проблеми взаємодії української літературної мови і 

територіальних діалектів тощо. 

 

58. 81.2 

Араб-2 

Х 18 

Хамрай О. О.  
Обмеження структури арабської грамматики / О. О. Хамрай ; 

НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – 2-е вид., 

випр. й допов. – К. : [б. в.], 2010. – 232 с. 

Кількість примірників: 1 – ЦА(1) 

Анотація: У книзі зроблено спробу поєднання в межах однієї лінгвісти-

ної моделі описів граматичної системи арабської літературної мови, що 

склалися в арабській та західній (греко-латинській) лінгвістичних 

традиціях. 
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59. 81.2Ан-

923кр 

Ч-42 

 

Чемерис І. М.  

Що нового? Англійська для журналістів = What's news? English 

for Journalists : [навч. посіб.] / І. М. Чемерис  ; МОН України, 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 2-е вид., допов. – Черкаси : Вид-

во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 212 с. 

Кількість примірників: 32 – ЧЗ №2(2), А2(30) 

Анотація: У посібнику використовуються матеріали з автентичних 

англомовних джерел (газети, енциклопедії, посібники), що стосуються 

проблематики роботи журналістів та працівників засобів масової 

інформації.  

 

60. 83.3 

(4Укр)

6-8 

Ч-49 

 

Черниш Н. І.  
Академік Микола Бажан: Редактор. Видавець. Енциклопедист / 

Н. І. Черниш. – К. : Українська енциклопедія, 2012. – 320 с. 

Кількість примірників: 2 – ЧЗ №2(2) 

Анотація: У книзі висвітлено редакторську та видавничу діяльність 

видатного українського діяча культури і науки, поета, академіка М. П. 

Бажана (1904–1983). Вміщено відомості про його співпрацю з 

редакціями газет і журналів, участь в упорядкуванні та редагуванні 

книжкових видань, серій і зібрань творів класиків національної та 

світової літератури тощо.  

61. 81.2Ан-

923кр 

Ч-75 

 

Чорна О. А.  

Housing: language use, listening, watching, speaking = Корпус: 

Вживання мови, аудіювання, спостереження, говоріння : навч.-

метод. посіб. / О. А. Чорна, О. М. Чебан ; МОН України, ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2014. – 144 с. 

Кількість примірників: 32 – ЦА(30), ЧЗ №2(2) 

Анотація: Головною метою посібника є розвиток та удосконалення 

навичок та вмінь в різних видах мовленнєвої діяльності, зокрема 

аудіювання і говоріння; формування та розвиток вмінь та навичок 

вибирати ефективні стратегії для вирішення мовних та комунікативних 

завдань. 
 

62. 81.2Ан-

923.2кр 

Ч-75 

 

Чорна О. А.  
Noun. Adjective. Adverb = Іменник. Прикметник. Прислівник : 

навч.-метод. посіб. з граматики англ. мови / О. А. Чорна, І. П. 

Дубчак ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : 

Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 96 с. 

Кількість примірників: 32 – ЦА(30), ЧЗ №2(2) 

Анотація: У посібнику представлено граматичні правила та вправи до 

них з основних тем практичної граматики англійської мови. 

 

63. 84 

(4Укр)

6-5 

Ч-81 

Чубач Г. Т.  
Радість висоти : поезії / Г. Т. Чубач ; Г. Т. Чубан. – К. : 

Пульсари, 2012. – 208 с. : ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №2(1) 
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 Анотація: «Радість висоти» – нова книга творів відомої поетеси, 

заслуженого діяча мистецтв України Ганни Чубач. Мелодійні за 

звучанням, глибокі за змістом, вони возвеличують злети людського духу 

серед буденності прагматичного життя.  

 

64. 83.3 

(4Укр)

5-8кр 

Ш 37 

 

Шевченків світ : До 200-річчя з дня народження Т. Г. 

Шевченка : наук. щоріч. Вип. 6. / Черкаський наук. центр 

шевченкозн. дослідж., Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Осередок 

НТШ у Черкасах ; відп. ред. В. Т. Поліщук. – Черкаси : 

Чабаненко Ю. А., 2013. – 158 с. 

Кількість примірників: 3 – ЧЗ №2(3) 

Анотація: Автори статей випуску пропонують свої погляди на наукове 

вивчення життя, творчості та багатогранної діяльності Тараса 

Шевченка. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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1.  85.143 

(4Укр)

6л6 к 

Н 62 

 

Нікіфорова Н.  
Джерело натхнення : присвяч. 200-річчю з дня народж. Т. Г. 

Шевченка / Н. Нікіфорова. – [К. ?] ; [Черкаси ?], 2013. – 160 с. : 

ілюстр. 

 Кількість примірників: 2 – ЧЗ №3(1), ЦА(1) 

Анотація: Твори Надії Нікіфорової – то роздуми про долю України, 

про її минуле і сучасне, часом – сумні, часом – тривожні. Як каже сама 

художниця: «В часи її дитинства Шевченка більше мали в душі...». 

 

2.  85.143 

(4Укр)

6л6 к 

Ф 50 

 

Фізер І. В.  
Пластика, графіка, малярство, сніцарство / І. В. Фізер ; авт. 

передм.: О. Федорук, Г. Міщенко ; відп. ред. О. Третяков. – 

Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 264 с. : ілюстр. кол. 

Кількість примірників: 5 – ЧЗ №3(1), ЦА(4) 

Анотація: Репрезентовано значну частину творчого доробку Івана 

Фізера – члена Спілки художників України, заслуженого художника 

України, доцента кафедри образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницько-

го. Творчість майстра глибоко національна й індивідуально самобутня. У 

ній – дух часу, пристрасті й сподівання, любов до України та рідного 

краю.  

  

3.  85.03 

(0)я72-

1 

Х 98 

 

Художня культура світу. Культурні регіони: арабо-мусуль- 

манський, африканський, індійський, далекосхідний, 

латиноамериканський, північноамериканський : навч. посіб. 

для загальноосв. навч. закл. / Н. Є. Миропольська, Е. В. 

Бєлкіна, Л. М. Масол [та ін.] ; за ред. Н. Є. Миропольської ; Ін-

т проблем виховання АПН України. – Х. : Ранок, 2010. – 192 с. 

: ілюстр. 

Кількість примірників: 1 – ЧЗ №3(1) 

Анотація: Висвітлено найвизначніші явища художньої культури різних 

народів світу від найдавніших часів до сучасності. 
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1.  87р30я

73-1кр 

В 42 

 

Видриган  М. В.  
Філософія : навч.-метод. посіб. для допом. студ. в орг. само- 

стійної роботи  під час вивчення навч. дисципліни "Філософія" 

/ М. В. Видриган ; М-во освіти і науки України, Черкаський 

нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2014. – 168 с. 

Кількість примірників: 32 – ЧЗ №3(3), ЦА(2), (27) 

Анотація: Посібник містить методичні рекомендації для допомоги 

студентам в організації самостійної роботи під час вивчення навчальної 

дисципліни "Філософія". Головна увага зосереджена на засвоєнні 

методології й методики філософського пізнання з метою навчити 

студентів самостійно здобувати філософські знання.  
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